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Яка мета?
Обмін польським досвідом
системної трансформації й
інтеграції в Європейський Союз.
За роки існування в проєкті взяли
участь понад 800 учасників, серед
яких члени урядів, парламентарі,
менеджери великих міжнародних
корпорацій, керівники місцевих
органів влади та відомі громадські
діячі.

Що тебе чекає?
Програма триває 9,5 місяців і передбачає
інформаційно-підготовчий курс, два
семестри навчання в польських вузах і
щонайменше двотижневе професійне
стажування в державних, приватних і
некомерційних організаціях Польщі.
Переможці отримують безкоштовну
участь в університетських заняттях і
підтримку наставника, а також стипендію
в розмірі 16 200 злотих (виплачується в 9ти частинах протягом 9 місяців).

The Lane Kirkland
Scholarship Program
Подавати заявки на програму можуть молоді
лідери та експерти, які мають вищу освіту магістра.

Вимоги
1.Заявка на участь у програмі, котру
потрібно заповнити онлайн.
2. Два рекомендаційні листи з
переліком досягнень і кваліфікацій
кандидата, а також описом перспектив
його подальшого розвитку та роботи у
сфері професійної або громадської
діяльності.
3. Копія диплома магістра.
Дедлайн: 1 березня 2021 року.

Більше інформації за посиланням
Натисни

СтипендIЇ

СтипендІя ФундацІЇ
Лозинських
Яка мета?
Метою проведення конкурсу є відбір і
заохочення студентів Університету, які мають
високі успіхи у навчанні та беруть активну
участь у громадській роботі шляхом
призначення їм грошових стипендій.
Фундація надає змогу студентам 2 курсу бакалаврату
отримати 10 щомісячних виплат протягом навчального
року у розмірі 1500 гривень за рекомендацією
Студентської ради та деканату факультету.

Вимоги:
- Високий рівень досягнень у навчальній діяльності;
- Потреба в соціальній підтримці;
- Активна участь в громадському житті факультету;
- Мотивація про плани по завершенню навчання;
- Своєчасне оформлення анкети на отримання
фінансової допомоги на навчання;
- Наявність підтверджуючих документів про
фінансовий стан сім’ї студента.
На другому етапі стипендіальна комісія Університету
надсилає список з 20 претендентів до Фундації, котра
визначає 10 студентів-переможців.

СтипендІя від французького уряду:
магІстратура та докторантура

Для кого?
у магістратурі за будь-якою дисципліною,
тривалістю від 6 до 9 місяців ( 700 євро/місяць)
в аспірантурі під французько-українським
подвійним науковим керівництвом для роботи над
дисертацією: три наукові стажування по 3 місяці
впродовж 3 років ( 1060 євро/місяць).

Умови
бути громадянином України віком до 30 років;
мати диплом про вищу освіту українського
навчального закладу (Бакалавр / Магістр);
мати високий рівень академічної підготовки;
запропонувати навчальний проект з
обґрунтуванням професійної орієнтації;
володіти французькою та/або англійською мовою
залежно від навчального проекту;
для аспірантів - розробка індивідуального
студентського проекту в рамках вже існуючого або
новоствореного французько-українського проекту
співпраці в освітній та/або науковій сфері.

Особливості стипендії
щомісячна стипендія протягом місяців
навчання у Франції,
Право на безкоштовну студентську візу,
Звільнення від плати за зарахування до
державних установ Міністерства освіти,
досліджень та інновацій Франції
Право на студентське житло,
Соціальне та медичне страхування на період
навчання,

Необхідні документи
резюме (1 стр. максимально + публікації)
чітко та детально викладений навчальний проект
мотиваційний лист
лист від французького навчального закладу,
який підтверджує зацікавленість Вашою
кандидатурою, або лист про попереднє
зарахування
переклад виписки оцінок за останні 4 роки
навчання
диплом / сертифікат про володіння
французькою або англійською мовою

Дедлайн: 15 березня 2021
Більше інфомації за посиланням

СтипендІальна програма Visby вІд
Шведського Інституту
Програма покликана надати можливість
студентам з країн Східної Європи здобути
магістреський ступінь в одному з ВНЗ Швеції.
Стипендія покриває плату за навчання та
проживання студентів (10.000 SEK на місяць),
страхування та транспортні витрати (5.000 SEK).

Процедура отримання стипендії
1. Подання заявки на один з навчальних курсів
(заповнення відповідної реєстраційної заяви
англійською мовою на сайті обраного університету/
інституту Швеції).
2. Сплата студентського внеску, відповідно до правил
університету/інституту, куди вступає аплікант.
3. Отримання реєстраційного номеру, який надалі
використовуватиметься для отримання стипендії.
4. Підготовка та надсилання пакету документів на
отримання стипендії:
мотиваційний лист;
резюме;
2 рекомендаційні листи, один з яких повинен бути з
місця роботи;
підтвердження досвіду роботи і лідерського
потенціалу;копія паспорта.
5. Зарахування до університету/інституту Швеції.
6. Результати призначення стипендії.

Щороку пропонується близько 600 англомовних
програм, відкритих для стипендіатів програми Visby:
Business Studies with an International Focus
International Business Strategy
Strategic Entrepreneurship for International Growth
with specialization in International Marketing
International Financial Analysis
International Affairs
International Strategic
ManagementMedia and Communication Studies
та інші суміжні спеціальності

Досвід роботи:
Важливою складовою заяви є підтвердження досвіду
роботи у сфері спеціальності: поточна або попередня
робота на повний або неповний робочий день,
оплачуване або неоплачуване стажування, волонтерство,
каденція та посаді голови або члена правління
студентських спілок чи студентських організацій
(кількість робочих годин не менше 2800).

Лідерство:
Попри те, що лідерський досвід не є вимогою, однак
заявка буде сильнішою з відповідним досвідом
керівництва, особливо у сфері розвитку громадянського
суспільства або у державному секторі.

Подача документів
розпочинається щороку в
жовтні
Більше інформації за посиланням

Стажування

Canada's Mitacs Globalink
Research Internship Program
Ти студент 3-го курсу бакалаврату з досвідом
у науковій праці? Мрієш створити свій
проєкт під керівництвом професора із
Канади й відкрити для себе цю країну? З
травня по вересень кожного року учасники,
що пройшли відбір, беруть участь у 12тижневому дослідницькому стажуванні під
керівництвом викладачів різних наукових
дисциплін у канадських університетах .

Програма включає:
- Pоботу над спільним проєктом з професором канадського
університету (згідно з вашими інтересами, навичками та
попереднім досвідом);
- Витрати на переліт в обидві сторони (включно з
трансфером);стипендію на житло, харчування та
проживання;
-Медичне страхування;
- Зарахування на період стажування до канадського
університету;
- Підтримку студентів-менторів на кампусі канадського
університету;
- Можливість відвідування різноманітних заходів,
воркшопів, семінарів з професійного розвитку;
-Сертифікат, що підтверджує проходження програми
Globalink Research Internship.

Вимоги:
вік від 18 років;
онлайн-заявка на участь у програмі;
СV з описом наукових інтересів;
лист-рекомендація від професора чи наукового керівника
з описом досвіду досліджень та наукових інтересів;
виписка з оцінками від університету (підтвердження
рівня середнього академічного балу вище 80%);
володіння англійською або французькою мовою на
розмовному рівні (сертифікат не потрібний);
бути зарахованим до загальноосвітніх програм
бакалаврату (3-й курс) денної форми навчання в
університетах;
мати можливість приїхати до Канади на стажування у
період з 1 травня до 30 червня;
закордонний паспорт.

Відбір

Відбір розпочинається відразу після
закінчення дедлайну подачі заявок.
Спочатку учасників перевіряють на
відповідність вимог. Згодом, із жовтня по
грудень, вони проходять співбесіди з
професором, який обирає студента для
свого проєкту. У грудні-січні оголошуються
попередні списки фіналістів, а вже в
лютому учасник має шанс побачити себе у
фінальному списку.
Наступний відбір проходитиме вже восени
2021 року!

Canada-Ukraine
Parliamentary Program
Програма стажування у
канадському парламентI

Ми впевнені, що Вас зацікавить ця унікальна можливість
працювати у Парламенті Канади в офісах членів Палати
громад. Окрім того, це шанс, щоб :

- дослідити демократичну систему
правління Канади
- пізнати Канаду та підтримувати ті зв’язки,
які існують між Канадою та Україною;
- працювати разом із членами парламенту та
їх співробітниками;формувати знання про
політичну систему Канади,щоб
використовувати цей досвід в Україні
- вдосконалити власні вміння та навчитися
застосовувати їх згодом в Україні.

Термін стажування —
3 місяці

Для участі у стажуванні потрібно надіслати
мотиваційний лист (який повинен містити
аргументування причини подання заяви та розповідь
про свій бекграунд) і резюме на електронну пошту
програми - cupp88@start.ca .

Відбір
1.Заявки кандидатів перевіряються керівною
групою CUPP, щоб оцінити їхнє право на участь у
програмі.
2. Співбесіда (у Skype) із членом керівної групи
CUPP для встановлення причин та мотивації
кандидата для подання заявки.
3.Серія обов'язкових письмових завдань (суспільнополітичні статті), які повинні бути виконані вчасно
(протягом місяців) і подані директору CUPP для
ознайомлення.
4. Кінцева співбесіда у Skype з директором CUPP
для встановлення остаточного списку учасників.

Усе спілкування з кандидатами здійснюється
електронною поштою.
Детальніше про відбір за посиланням

Дедлайн: 30 квітня 2021 року
За кілька місяців до початку стажування
відбувається фінальний відбір, який щороку
проходить у Львові. Фіналісти напишуть тест і
пройдуть особисту співбесіду з організаторами.
Зацікавлені? Детальніше за посиланням

КонференцІЇ

"ПравовІ засади
органIзацIЇ та здIйснення
публІчноЇ влади"
З 2 по 6 березня відбудеться ІV Міжнародна науковопрактична конференція "Правові засади організації та
здійснення публічної влади".
Організатором конференції є Хмельницький університет
управління та права імені Леоніда Юзькова.

Умови участі:
Для участі в конференції вам необхідно
до 26 лютого 2021 року (включно)
надіслати на електронну адресу
nauka_kaf@univer.km.ua заявку, зразок
якої можна знайти на сайті, та тези
доповіді. Особи, які не мають наукового
ступеня чи вченого звання, обов’язково
додають належним чином засвідчену
рецензію наукового керівника!

Важливо !
Участь у конференції безкоштовна. Учасники
забезпечуються електронним збірником тез та
сертифікатом про участь у конференції, що будуть
надіслані на e-mail учасників, вказаний у заявках.
E-mail Оргкомітету:

nauka_kaf@univer.km.ua

Більше інформації тут

СвІт економІчноЇ науки

До уваги студентів спеціальності 292 "Міжнародні економічні
відносини" можливість публікації тез на міжнародній
науковій інтернет-конференції економічного спрямування
"Світ економічної науки. Випуск 29"
Організатором конференції є Оргкомітет МЕНПІК
"Economy" (м. Тернопіль).

Умови участі:
Для участі в конференції вам необхідно до 25
лютого 2021 року (включно) надіслати тези доповіді
на електронну адресу economy-confer@ukr.net .
До уваги учасників 1 сторінка - 55 грн.

Секції:
1. Економіка та підприємництво;
2. Менеджмент. Маркетинг;
3. Облік, статистика і аудит;
4. Економічний аналіз. Економіко-математичне
моделювання;
5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;
6. Податкова система. Бюджетна система. Правові
відносини в економічній системі;
7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;
8. Світова економіка та міжнародні відносини;
9. Економічна наука та освіта.
10. Психологічні аспекти в економіці.
E-mail Оргкомітету:
economy-confer@ukr.net

Більше інформації тут

54-тІ економІко-правовІ
дискусІЇ
До уваги правників та економістів відбудеться Міжнародна
науково-практична інтернет-конференція “П’ятдесят четверті
економіко-правові дискусії”. Робота конференції планується
за багатьма найрізноманітнішими та найцікавішими секціями
економічного та юридичного спрямування.
Організатором конференції є Оргкомітет МІК “Наукова
спільнота” (м. Львів) Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w
Przeworsku (Польща).

Умови участі:
Для участі в конференції вам необхідно до 24 лютого 2021
року (включно) надіслати на електронну адресу
spilnota.net.ua@ukr.net тези доповіді.
До уваги учасників 1 сторінка - 55 грн.

Чому вас це зацікавить?
• Метою конференцій є конструктивне обговорення
проблематики та сучасного бачення завдань,
об’єктів, понять економіки та права, пошук
раціональних способів забезпечення стійкого
економічно-правового розвитку.
• За результатами проведених конференцій будуть
друкуватись та розсилатись авторам збірники тез
конференцій та сертифікати.
E-mail Оргкомітету:
spilnota.net.ua@ukr.net

Більше інформації
за посиланням

IНТЕРВ‘Ю

Юлiанна
Колотило
студентка 3 курсу факультету,
міжнародний бізнес, учасниця програми
Erasmus+в Університеті Гронінгена

Чому ти обрала саме цю
країну та цей обмін?

Що на твою думку найкраще
в програмі Erasmus?

Найкраще в цій програмі можливість пізнати себе. Це
Університет Гронінгену супер
був мій другий міжнародний
академічний, входить у сотню
досвід. Так, очевидно, що в
найкращих ВНЗ світу. Тому я
першу чергу: ти пізнаєш іншу
почала орієнтувати себе саме
країну, нові культури навколо,
на цю програму, хоча знала,
ритм життя інших людей.
що там доведеться дуже важко.
Проте я зрозуміла, що
Конкурс у Гронінген завжди
важливіше - пізнання себе в
з’являється на сайті одним із
цій іншій країні, бо коли ти
перших. Не скажу, що я була
приїжджаєш у нове
не готова до його появи. Я
середовище, ти починаєш
склала собі план, у якій
відкривати для себе різні нові
послідовності мені потрібно
ситуації і досвіди, пізнаєш, як
готувати свій пакет
ти дієш у цих умовах.
документів, і тоді подалася. Я
чітко знала, куди я їду та
навіщо. Мені здається, що це
Натисни на
розуміння дуже важливе для
зображення
учасників програм обміну. Це
для повного
розуміння цінностей
інтерв'ю
університету я намагалася
показати й у своєму
мотиваційному листі.

ЗацІкавило?

Олександра
Євдокимова
Випускниця факультету міжнародних
відносин (2020 рік), здобуває ступінь
магістра в Університеті Тарту за
спеціальністю “Демократія та
управління”.

Як у тебе проходив
процес пошуку
магістерської програми
та подання документів?
У виборі магістерських програм
усе залежить від того, на чому ви
хочете зробити акцент. Для
когось важливо поїхати в
конкретну країну або на певну
програму, наприклад, безпекові
студії. У такому випадку варто
дивитися на рейтинги
університетів, відслідковувати
публікації, який ВНЗ у цій галузі
найсильніший. Можна
відзначати собі, де проходять
круті конференції, звідки
випускаються найкращі
дипломати, які працюють, до
прикладу, в Раді Європи.

Можеш назвати якісь
особливості навчального
процесу в університеті
Тарту, що тебе здивували?
Найперше, це підхід “flipped
classroom”. Лекцій практично
немає, начитка інформації є хіба з
важких предметів. Переважно нам
надсилають матеріал для
опрацювання вдома. Так кожен
займається в комфортному для себе
темпі, робить нотатки, дивиться
додаткові відеоматеріали. Ти
можеш зупинитися на будь-якому
моменті, що тебе зацікавив, аби
розглянути його детальніше. Коли
ти приходиш в аудиторію з
одногрупниками, фокус лише на
тому, щоб обговорити
опрацьований матеріал і розвинути
..

ЗацІкавило?
Натисни на зображення
для повного інтерв'ю

ВIKтор-Володимир
Демко
студент НУ "Львівська
політехніка",
громадський діяч, волонтер,
учасник 11 короткострокових
Erasmus-проєктів.
У чому, на твою думку,
Де відбувся твій перший
полягають переваги та
короткостроковий обмін? недоліки короткострокових
Якими були твої
проєктів Erasmus+ на
враження?
відміну від
довгострокових?
Перший проєкт запам'ятався мені

З короткостроковими
найбільше, певно. Мені тоді було
проєктами все набагато легше
лише 16 років, і найважче було
- по суті, це проста туристична
пояснити батькам, що їхня
подорож, під час якої ти
дитина їде кудись до Вірменії, на
неформально вчишся. Як на
тиждень, сама... На цей проєкт
мене, такі програми є більш
з'їхалися учасники з понад 15
цікавими, аніж кілька місяців
країн світу, від Австралії до
провести в одному
Шотландії, від Польщі до
університеті. Краще
Гватемали, і всі вони були дуже
одинадцять разів протягом
відкриті. Ця програма була
тижня відвідати різні країни,
пам’ятною також тому, що ми
побачили справжню Вірменію, аніж провести півроку в одній.
завдяки інтерактивам та
ЗацIКавило?
подорожам всією країною.
Завдяки програмі я знайшов
вірних друзів, з якими спілкуюся
досі. Це неймовірний досвід!
Натисни на зображення
для повного інтерв'ю

Поради

Секрети продуктивності
Що таке прокрастинація?
Прокрастинація ( із латинської cras - «завтра»,
crastinum - «завтрашній» ) — це психологічний
термін, що означає схильність людини відкладати
неприємні завдання на потім, тяжіння до справ, що
приносять більше задоволення або швидший
результат і при цьому не вимагають особливих
затрат енергії.

Починайте з найбільшої
перешкоди!
Часто нам легше закреслити багато легких справ,
аніж важку для виконання, але надзвичайно важливу.
Тому cкладно відчути задоволення в кінці дня.
Старайтеся починати день із найважчої справи.
Таким чином Ви станете вмотивовані до
завершення решти завдань.

Ви ніколи не зробите всього!
Робіть одну річ добре, а не три речі погано! Багато
людей часто «розпилюються» на безліч завдань і в
результаті не можуть завершити жодного. Ви
можете зосередитись на цілях, які здаються
важливими в конкретний момент, але навряд чи Ваша
робота буде плідною.Брайан Трейсі в книзі « Зроби це
зараз...» пише: « У Вас ніколи не буде достатньо часу,
щоб зробити усе, що ви повинні», тому ставте в
пріоритеті тільки те, що дасть прогрес.

Ідеального часу не існує!
«Не чекайте: “правильний час” не настане ніколи.
Почніть зараз, працюйте з тим, що є у вас під
рукою, найкращі засоби з’являться в процесі
роботи», — Наполеон Хілл. Припиніть шукати
ідеальний час, щоб почати якусь справу чи проєкт.
Якщо Ви намагатиметесь відкладати все на
потім, то ніколи нічого не отримаєте. Насправді
Ваші принципи не змінюються. Тому коли настане
той день, на який Ви відклали свою справу, то з
вірогідністю 99% Ви зробите те ж саме, що кілька
днів чи тижнів тому.

Друзі продуктивності відпочинок і міцний сон
Ніколи не жертвуйте своїм здоров’ям. По-перше,
під час сну відновлюються витрачені сили та
енергія, стабілізується імунітет. По-друге,
кожного тижня старайтесь робити собі такий
day-off, коли Ви не берете до рук телефона,
висипаєтесь, проводите час із сім’єю або друзями.
Таким чином, Ваш організм зможе
перезавантажитись і бути готовим до
наступного tough-week.

ЕФЕКТИВНІСТЬ
НАВЧАННЯ
Процес навчання індивідуальний.
За всі роки кожний з нас уже
приблизно знає свої сильні й
слабкі сторони. Як показує
практика, не завжди ми
докладаємо достатньо зусиль
аби покращити цей про цес,
тому просто «пливемо по течії»
звички вчитись.

Пропонуємо кілька порад, які
можуть допомогти в
ефективності вашого
навчання.

ОРГАНІЗАЦІЯ
Не обов’язково записувати що і як треба зробити
– для початку варто хоча б уявити те, з чим
потрібно ознайомитися, і необхідний для цього
період часу. Не намагайтеся зробити все відразу.
Найкраще – розділити процес на певні «рівні».
Комусь легше почати з найменшого обсягу
інформації, комусь – навпаки. На засвоєння нової
інформації потрібен час. За один підхід краще
розглянути менше тем, але довше опрацьовувати
кожну з них.

ЗОСЕРЕДЖЕНІСТЬ
Знаючи свою мету, оберіть з чого почати і які
можуть бути відволікання. Найчастіше наша
увага розсіюється на соціальні мережі, тому,
наприклад, можна відключити сповіщення до
певної години. Хоча б раз перечитавши
потрібний матеріал, зробіть коротку паузу й
перевірте, що ж відбувається у світі. Можна
також візуалізувати приділений для навчання і
відпочинку час – це один із способів
самоконтролю. Так буде легше зрозуміти, що
треба змінити.

НЕ ЗАУЧУВАТИ
Навчання більш ефективне тоді, коли зосереджене
на розумінні загальних принципів і концепцій, а не на
запам’ятовуванні окремих фактів та алгоритмів.
Саме розуміння — ключ до практичного
застосування знань у життєвих ситуаціях.Звісно є
певні нюанси, які необхідно вивчити без розуміння.
Наприклад, дати чи формули. При ознайомленні та
вивченні матеріалу краще приділити трошки більше
часу розумінню викладеного. Майже завжди
«зазубрена» інформація вилітає з голови
якнайшвидше. Потрібно щось запам’ятати, а «не
йде»? Повторіть уголос декілька разів.

НОТАТКИ
Занотуйте пояснення, те, що довідались чи
потрібно вивчити. Подумайте, де і як можна
застосувати дану інформацію. Найкраще
відкладається в голові матеріал при поясненні чи
розповіді другу. Ефективним також можуть
бути виписані на паперових листочках (як би там
не було, але більшості людей легше сприймати
інформацію, написану власноруч) основні аспекти,
ключові моменти , визначення. Такі нотатки
можна переглядати за будь-якої нагоди . Просто
виписати – недостатньо!

ПЕРЕРВИ
Наш мозок не потрібно лише навантажувати – треба
давати йому час для сприйняття й засвоєння
інформації. Вважається, що для кращого
запам’ятовування інформацію треба повторювати
кожні 7, 15 або 30 секунд, чи кожні 1, 3,10 або 25
хвилин. Якщо відчуваєте втому – ляжте рівно на 15
хвилин (не більше!) - так ви поновите свої сили. До
речі, певна кількість випитої кави – не варіант.
Зазвичай каву п’ють, щоб не відчувати сонливість,
однак цей напій має лише короткочасний ефект і часто
зворотну дію. Тому не варто зловживати кавою.

НАГОРОДА
Ми потребуємо своєрідних заохочень – забезпечте
їх собі. Не потрібно робити з навчання каторгу,
винагороджуйте свої старання.

Для нас важлива ваша думка та
враження про цей Вісник
Студентської ради, тому
просимо пройти опитування за
посиланням
Уся команда буде неймовірно
вдячна!

