
Календар заходів 

ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ СПІВПРАЦІ 

 
 

Тренінг "СТИПЕНДІЇ, ГРАНТИ ТА СТАЖУВАННЯ В ЄС" 

Карпати, Україна; 31 жовтня - 02 листопада 2014 року 

Проект орієнтований на активних молодих людей, що мають 

бажання поєднати активний гірський відпочинок в 

комфортабельному готельному комплексі «Скеля», що 

знаходиться у самому серці Карпат, з інтенсивним тренінгом, 

що дозволить здобути знання та нові навички, які сприятимуть 

розширенню  можливостей для навчання та стажування за 

кордоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Третій семінар "СТАЖУВАННЯ В МІЖНАРОДНИХ 

МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ: МІЖНАРОДНА 

КАР'ЄРА" 

Відень, Австрія; 10 - 13 листопада 2014 року 

Захід організовуються з метою ознайомлення учасників із 

можливостями стажування і роботи в міжнародних 

організаціях (ООН, ОБСЄ, інституції ЄС) та залучення 

українських експертів до процесів підтримання міжнародного 

миру і безпеки. 

 

Семінар "ЗАСНУВАННЯ БІЗНЕСУ В КРАЇНАХ ЄС" 

Будапешт, Угорщина;  23-26 листопада 2014 року 

Метою проекту є надання комплексної інформації про 

заснування бізнесу в країнах ЄС (на прикладі Угорщини), 

зокрема щодо юридичних аспектів та стратегії нового 

підприємства. Інформаційний партнер заходу - Делегація 

Європейського Союзу в Україні. 

 

  

Осінній освітній візит "БУДАПЕШТ" 

Будапешт, Угорщина;  23-26 листопада 2014 року 

Освітня програма візиту передбачає робочі зустрічі у 

Центрально-Європейському Університеті 

та американському куточку Університету Корвінус з метою 

ознайомлення із грантовими програмами, які фінансують 

навчання та проведення досліджень у провідних ВНЗ за 

кордоном. Також учасники матимуть можливість 

ознайомитись із  об’єктами світової спадщини ЮНЕСКО та 

взяти участь у розважальному  квесті Будайською фортецею 

Європейський навчальний візит 

 "ПРАГА, ДРЕЗДЕН, ВРОЦЛАВ" 

Чехія, Німеччина, Польща; 07-11 грудня 2014 року 

Захід організовується з метою популяризації академічної 

мобільності українців на арені міжнародної освіти.  Учасники 

проекту здобудуть знання стосовно стипендій для навчання у 

провідних європейських ВНЗ; грантових програм міжнародних 

фондів для проведення наукових досліджень; правових та 

організаційних питань навчання і проживання в країнах-членах 

ЄС. 

 

  

Зимова школа в Фінляндії із вивчення англійської мови 

Фінляндія; 01-12 (21) грудня 2014 року 

Мета проекту: інтенсивне вивчення англійської мови у 

міжнаціональному середовищі з використанням активних 

комунікаційних методик з поєднанням двотижневого 

активного відпочинку  та пізнанням культури Фінляндії. 
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