Програма форуму "Україна-Польща. Нові перспективи та можливості для
українських студентів"
17 листопада, 2012 рік, субота
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Реєстрація учасників
Відкриття форуму. Представлення організаторів.
Володимир Різун– директор Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка
Віктор Бурячок – генеральний директор Українсько-Польського Центру Освіти „UniverPL”
"Роль
студентів
в
Європейському
просторі
вищої
освіти"
Єлизавета Щепетильникова – президент Української асоціації студентського
самоврядування.
Перспективи кар’єри в Україні для фахівців з дипломами західних ВНЗ
Віталій Хромець – заступник директора з соціально-виховної роботи Інституту філософської
освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат філософських наук
Політика країн ЄС щодо українського студентства
Представники Польських ВНЗ (Частина 1)
Сoffee-break
Стипендії ім. Фулбрайта на навчання у магістратурі та проведення досліджень в
американських університетах.
Інна Бариш - координатор програм обміну для молодих науковців та студентів. Заступник
директора “FULBRIGHT UKRAINE”.
Політика країн ЄС щодо українського студентства
Представники Польських ВНЗ (Частина 2)
ISIC - одна картка – світ можливостей
Сергій Бахарєв - президент ISIC – Україна
Набуття практичного досвіду студентами через реалізацію локальних та міжнародних
проектів.
Олександра Скиба – Приватний підприємець. Інформаційний директор інституту
"Республіка"
Перерва на обід
Вища освіта в Польщі – крок до нових можливостей. Бакалаврат та магістратура,
практики та стажування, обміни, стипендії, програма Erasmus...
Іван Капелюшник - директор з розвитку Українсько-Польського Центру Освіти „UniverPL”
Презентація проекту співпраці для активних учасників від “UniverPL”.
Віктор Бурячок – генеральний директор Українсько-Польського Центру Освіти „UniverPL”
Закриття форуму. Підсумки.
Розважальна програма. Розіграш та вручення ПРИЗІВ!
• Ознайомча 4-денна поїздка до кращих ВНЗ Польщі від "UniverPL".
• Сертифікати на знижки на будь-які послуги “UniverPL”.
• Сертифікати на оформлення міжнародних студентських квитків від "ISIC"
• Та інші цінні подарунки.
Вручення Сертифікатів учасника

Місце проведення: м. Київ, вул. Мельникова 36/1, Інститут журналістики
та міжнародних відносин, Аудиторія № 23.

Мета форуму:
Створити платформу для отримання та обміну знань про навчання в Польщі на
бакалаврських та магістерських програмах, перспективи працевлаштування студентів після
навчання та інструменти для реалізації додаткових можливостей в сфері їхньої діяльності.
Завдання форуму: показати плюси та мінуси навчання за кордоном, умови вступу,
проживання, ознайомити з бакалаврськими, магістерськими, стипендійними програмами,
практикою подвійних дипломів та активізувати участь студентів у використанні додаткових
можливостей під час навчання за кордоном.
У форумі візьмуть участь представники кращих університетів Польщі, студенти міжнародних
грантових програм та провідні фахівці освітньої галузі України, з якими буде можливість
поспілкуватися особисто та обговорити актуальні питання.
Увага!!! Серед учасників будуть розіграні цінні подарунки:
• Ознайомча 4-денна поїздка до кращих ВНЗ Польщі від "UniverPL".
• Сертифікати на знижки на будь-які послуги “UniverPL”.
• Сертифікати на оформлення міжнародних студентських квитків від "ISIC".
• та інші презенти.
Остаточна реєстрація учасника відбудеться після здійснення організаційного внеску у розмірі
50 грн., після проплати яких надіслати скан копії квитанції на адресу ел. пошти
anketa.forum@gmail.com (Картковий рахунок Приватбанку 4405 8858 2551 0354
Метельницька Наталія Ігорівна).
Контактна особа:
Метельницька Наталія 097 68 67 881 anketa.forum@gmail.com
Розклад програми може бути частково змінений.
Як нас знайти?

Форум відбудеться 17 листопада 2012р. за адресою м. Київ, вул. Мельникова 36/1
(від метро "Лук’янівська", прямі маршрутки до "КИМО")
Контактна особа: Метельницька Наталія 097 68 67 881 anketa.forum@gmail.com

