ТИЖДЕНЬ
МІЖНАРОДНИХ АКАДЕМІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
13-17 листопада 2017 року
Дата: 13 листопада 2017 року
Де: аудиторія 208-210 (ІІ навчальний корпус)
Коли: 13.00-14.40
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕМІНАР
«ЧОМУ НЕ ПОТРІБНО БОЯТИСЬ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
ТА НАУКОВИХ МАНДРІВОК: ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ»
13.00-13.10 – реєстрація учасників.
13.10 – вітальні слова до учасників семінару від ректора Степаненка Миколи
Івановича, проректора з наукової роботи Шевчука Сергія Миколайовича
та начальника відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків
Когут Ірини Вікторівни
13.20 – «Мотиваційний лист: секрети успіху», в. о. директора Комунальної
установи «Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної державної
адміністрації Світлана Громцева.
13.40 – «Короткострокові стипендії, гранти для аспірантів та молодих вчених»,
начальник відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків Ірина Когут.
13.55 – «Закордоном як удома: з власного досвіду міжнародної мобільності.
Можливості Міжнародної студентської карти ISIC», докторант кафедри історії
України, член Міжнародної асоціації гуманітаріїв, переможець грантових програм
наукового товариства імені Шевченка в Америці Ігор Сердюк.
14.10 – «Агов, можливості, ви де?: спеціалізовані Інтернет-ресурси для пошуку
пропозицій для мобільності», провідний фахівець відділу інноваційної діяльності
та міжнародних зв’язків Анастасія Момот.
14.25 – «Можливості приватних стипендіальних програм», стипендіат програми
Фонду Віктора Пінчука Дмитро Лобода та учасниця Summer Camp Тетяни Борсук.
14.40 – Інтерактивний діалог зі студентами та експертами, відповіді на запитання.

Організатор: відділ інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків (каб. 207, ІІ навч. корп.)
https://www.facebook.com/in.pnpu/

http://pnpu.edu.ua/ua/mizhnarodnaD.php

Співорганізатори інформаційних заходів та лекцій:
Кафедра філологічних дисциплін і методик їх викладання
Кафедра англійської та німецької філології
Кафедра біології і основ здоров’я людини

Кафедра журналістики
Кафедра романо-германської філології
Студентська рада ПНПУ

Дата: 13 листопада 2017 року
Де: аудиторія 37 (І навчальний корпус)
Коли: 11.40-13.00
ЛЕКЦІЯ ВИПУСКНИКА ФУЛБРАЙТСЬКОЇ ПРОГРАМИ ОЛЕКСАНДРА ЗІНЕНКА
«ГІБРИДИЗАЦІЯ ТА ВИДОУТВОРЕННЯ У ГАДЮК»
Українське Фулбрайтівське коло, Програма імені Фулбрайта в Україні, Інститут міжнародної освіти за
підтримки Посольства США в Україні запрошують на лекцію Олександра Зіненка, випускника
фулбратівської програми, біолога, провідного наукового співробітника Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата: 13 листопада 2017 року
Де: аудиторія 311 (ІІ навчальний корпус)
Коли: 14.40-16.00
ЛЕКЦІЯ «ФУЛБРАЙТІВСЬКИЙ ДОСВІД: АКАДЕМІЧНІ І КУЛЬТУРНІ
ОБМІНИ МІЖ УНІВЕРСИТЕТАМИ УКРАЇНИ»
Лекція присвячена святкуванню 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та США і
25-річчя діяльності Програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні. Під час заходу планується
презентація можливостей Програми Фулбрайта в Україні, консультаційних центрів Education USA і
Посольства США.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата: 14 листопада 2017 року
Де: аудиторія 311 (ІІ навчальний корпус)
Коли: 13.10-14.30
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАХІД З ПРЕДСТАВНИКАМИ
ESL GLOBAL (ENGLISH SECOND LANGUAGE).
Програма, яка дозволяє жити, працювати та стажуватися в Китаї, не маючи досвіду роботи. Суть програми
полягає у викладанні англійської мови дітям дошкільного віку. Пропозиція підходить випускникам, які
володіють хорошим розмовним рівнем англійської мови (upper-intermediate) та мінімальним досвідом в
сфері інтерактивного спілкування.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата: 15 листопада 2017 року
Де: аудиторія 311 (ІІІ навчальний корпус)
Коли: 13.10-14.30
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАХІД З ПРЕДСТАВНИКАМИ
МІЖНАРОДНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ AIESEC
ВМГО «АЙСЕК в Україні» надає можливість молоді пройти програму стажування за кордоном, в рамках
якого студенти можуть розвинути професійні навички та пройти програму персонального розвитку, яка
включає:
 участь молоді в міжнародних стажуваннях AIESEC;
 отримання студентами лідерського міжнародного досвіду і навичок роботи в команді шляхом участі в
розробці й реалізації соціально-орієнтованого проекту, а також в управлінні організацією;
 участь у локальних, національних та міжнародних освітніх заходах.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата: 16 листопада 2017 року
Де: аудиторія 311 (ІІ навчальний корпус)
Коли: 13.10-14.30
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАХІД З ПРЕДСТАВНИКАМИ
МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, iLC
іLC пропонує студентам українських вишів канікулярну практичну підготовку та знайомство
з новими технологіями та європейськими методами роботи на підприємствах Німеччини, Данії, Швеції.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата: 17 листопада 2017 року
Де: аудиторія 208-210 (ІІ навчальний корпус)
Коли: 11.40-13.00
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕМІНАР «ЕРАЗМУС+ В УКРАЇНІ: АКАДЕМІЧНІ ТА НАУКОВІ
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ»
Міжнародна кредитна мобільність: пошук партнерів, аплікація, реалізація та визнання результатів. Напрям
Жан Моне: викладання та проведення досліджень питань Європейського Союзу і євроінтеграційних
процесів та сприяння діалогу між науковцями в усьому світі й поширення ідей Об’єднаної Європи (типи
заходів, аплікація та реалізація).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

