Програма імені Фулбрайтатв Україні запрошує Вас
долучитися до заходів, що відбудуться 12-16 листопада 2012
року у рамках Тижня міжнародної освіти.
Проведення Тижня є спільною ініціативою Державного
департаменту США та Інституту міжнародної освіти,
спрямованою на зрозуміння важливості самої ідеї
міжнародної освіти та осягнення її глибокої ролі у
співтворенні взаємопізнання та взаєморозуміння людьми
один одного. Міжнародна освіта уможливлює не тільки
подолання географічних кордонів для науковців та
студентів, але й сприяє налагодженню мережі особистісних
та професійних контактів, є вдячним грунтом для визнання
та поваги інших культур, для формування й зростання
майбутніх лідерів та гуманізації міжнародних стосунків.
У заходах візьмуть участь фулбрайтівці – українські й
американські випускники Програми імені Фулбрайта,
які радо поділяться з авдиторією рецептами успішного
проходження конкурсу на здобуття фулбрайтівських
стипендій, досвідом проведення дослідження, стажування
й навчання в університетах США, історією своїх наукових
пошуків й практикою упровадження своїх напрацювань, а
також продискутують шляхи виходу поза межі локального
інтелектуального простору.
Вероніка Алексанич
Координатор з інформації та реклами
Програми імені Фулбрайта в Україні

12-16 листопада 2012 року

Тиждень міжнародної освіти
Програма імені Фулбрайта в Україні
Київ, вул. Еспланадна, 20, кімн. 904

12 листопада,
понеділок, 17:00

Особливості юридичної освіти у США: навчання за LL.M. програмами
Обов’язкові та обрані дисципліни, обсяг навчального матеріалу,
вимоги до студентів й система оцінювання знань, складання іспитів,
співпраця між викладачами та студентами, атмосфера інституцій й
навколоуніверситетське життя – про все це авдиторія дізнається від
випускників LL.M. програм.
Ольга Рубель, Graduate Student Program 2010/11
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Право / LL.M. Program in International Law
University of Miami, Coral Gables, FL

Геннадій Корнєв, Graduate Student Program 2008/09
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Право / LL.M Program in Intellectual Property and Technology Law
George Washington University, Washington, DC

13 листопада,
вівторок, 17:00

Специфіка американських освітніх програм з журналістики
Мова йтиме про особливості навчання на магістерських програмах з
журналістики у Сполучених Штатах: застосування теоретичних знань та
практичних навичок; networking та переваги стажування по завершенні
навчання; тенденції розвитку multi media. Авдиторія отримає практичні
поради щодо заповнення вступних заявок, вибору дисциплін під час навчання,
а також ознайомиться з етичними нормами й принципами, що в основі
американського університетського життя.
Олеся Олешко, Graduate Student Program 2007/09
Виконавчий продюсер, FX Film Production
Журналістика / M.A. Program in Journalism
Indiana University, Bloomignton, IN

Євген Федченко, Scholar Program 2010/11
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Журналістська освіта
University of Southern California, Los Angeles, CA

14 листопада,
середа, 17:00

Ph.D. та дослідницькі програми: американський та європейський досвід
Основні тенденції Ph.D. студій в Європі та США; структура дослідницьких
грантів та науково-дослідні можливості, що вони їх пропонують молодим
українським науковцям.
Тетяна Огаркова, Faculty Development Program 2011/12
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Мова та література
University of Arkansas, Fayetteville, AR

Формування наукового світогляду та входження у світову наукову
спільноту: фулбрайтівський досвід
Науковий світогляд — цілісна система наукових, філософських, політичних,
моральних, правових, естетичних понять, поглядів, переконань і
почуттів, які визначають ставлення людини до навколишньої дійсності
й до самої себе. Науковий світогляд виявляється у поведінці людини і
визначається готовністю обстоювати свої ідеали, погляди, переконання
у щоденній діяльності. Співпраця з американськими професорами дає змогу
спостерігати на практиці як це відбувається в університетах США та як це
налаштовує на самоорганізацію й переосмислення власних переконань, дій,
організацію наукової роботи.
Олена Бородіна, Scholar Program 2008/09
Інститут економіки та прогнозування НАН України
Економіка
University of Wisconsin, Madison, WI

Грантові програми, дослідження,
університетське середовище та освіта в США
Сергій Лишевський, U.S. Scholar Program 2012/13
Rochester Institute of Technology, Rochester, NY
Інженерні науки
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

15 листопада,
четвер, 17:00

Ключові компоненти написання успішних конкурсних есеїв
Есей як особливий жанр англомовного науково-академічного письма: змістові
та структурні характеристики есею; національна специфіка; поєднання у
жанрі есею об’єктивного та суб’єктивного начал.
Наталія Висоцька, Scholar Program 1994/95
Київський національний лінгвістичний університет
Американська література
University of Mississippi, University, MS

Семінар з написання есеїв
Суттєві кроки на шляху до переконливих есеїв; критерії оцінювання;
типові помилки, яких припускаються заявники на участь у магістерських
програмах – відповіді на ці й багато інших питань, пов’язаних з підготовкою
й оформленням заявок на здобуття фулбрайтівських стипендій висвітлять
випускники Програми імені Фулбрайта.
Оксана Онасенко, Graduate Student Program 2010/12
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
Соціальна робота / M.A. Program in Community Development
and Planning
Clark University, Worcester, MA

Анна Захарова, Graduate Student Program 2009/11
Таврійський гуманітарно-екологічний інститут
Міжнародні відносини / M.A. Program in International Studies
Old Dominion University, Norfolk, VA

Девін Ейклз, U.S. Student Program 2011/12
Columbia University, New York, NY
Економіка
Київська школа економіки

16 листопада,
п’ятниця, 17:00

Розвиток молодіжного лідерства: формування лідерських якостей в
американських вишах

Вебінар
Наталія Краснобаєва, Graduate Student Program 2011/13
Республіканський вищий навчальний заклад
«Кримський інженерно-педагогічний університет»
Освіта / M.A .Program in Comparative
and International Development Education
University of Minnesota, Minneapolis, MN

Виховання лідерських якостей через позакласні заходи
Американські діячі у галузі освіти вважають, що її метою є не тільки
формування практичних навичок, але й виховання “цільної людини” –
людини, яка є продуктивним членом суспільства з високими моральними
стандартами та бажанням служити громадськості й робити свій внесок у
розвиток суспільства загалом.
Участь у позакласних заходах – один із головних способів особистісного
зростання й розвитку лідерських якостей. Роботодавці звертають увагу
не тільки на освітній рівень своїх потенційних працівників, але й на їх уміння
працювати в команді, комунікативні та організаційні здібності тощо.
Олена Ковтун, Graduate Student Program 2004/06
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
Адміністрування вищої освіти / M.A. Program in Educational Administration
University of Nebraska, Lincoln, NE

* Зважаючи на лімітовану кількість місць, просимо усіх, хто бажає долучитись до заходів,
заповнити реєстраційну форму.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ai4x29TRBdjzdFVNeXFuOXBkRmdrd2NKTjY1alpRYUE#gid=0

