Випуск 7 від 09.10.2016 р.

Шановні викладачі, аспіранти (здобувачі) та студенти!
Міжнародний відділ ДонДУУ пропонує Вам черговий випуск новин про
міжнародні освітні програми, серед яких кожен із Вас зможе вибрати для себе участь в
тій чи іншій програмі, ґрунтуючись на тих цілях, які Ви ставите перед собою отримання європейського диплому, поліпшення знання іноземної мови або просто
набуття досвіду міжкультурного спілкування.
Будь-який бажаючий може отримувати електронну версію цього вісника на свою
адресу електронної пошти. Для цього необхідно повідомити адресу своєї електронної
пошти у відділ міжнародних зв'язків ДонДУУ, надіславши повідомлення на будь-який
адрес: intdep@dsum.edu.ua, dsum.intdep@gmail.com із темою «Підписка».
Будемо раді співпраці!
У вересневому випуску ми пропонуємо інформацію про:

1. Міжнародні обмінні програми ДонДУУ.
2. Наукові конференції у жовтні 2016, Україна.
3. Перелік фахових видань з економіки.
4. Можливості участі в міжнародних тренінгах.
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1. Міжнародні обмінні програми ДонДУУ
Шановні студенти! Нагадуємо про традиційний конкурс на участь у
міжнародних студентських обмінних програмах!
У Вас є можливість протягом семестру навчатися в таких зарубіжних
університетах, які є нашими партнерами:
1. Сілезький університет в Опаве (м Карвіна, Чехія), www.slu.cz/slu/en
2. Вища Школа Бізнесу (м Новий Сонч, Польща), www.wsb-nlu.edu.pl
3. Університет Козмінського (м.Варшава, Польща), www.kozminski.edu.pl
4. Університет Сассарі (о. Сардинія, Італія), www.uniss.it
5. Університет Кавказ (м.Тбілісі, Грузія), www.cu.edu.ge
Для того, щоб взяти участь у конкурсі на даному етапі Вам необхідно подати
до відділу міжнародних зв'язків (електронна пошта: dsum.intdep@gmail.com)
наступні документи:
• Резюме (українською або російською мовою),
• Рекомендації випускаючої кафедри за підписом завідувача та / або декана із
зазначенням середнього бала академічної успішності за весь період навчання в
ДонДУУ (українською або російською мовою),
• Рекомендації викладача англійської мови (українською або російською
мовою),
• Есе на тему «Чому я хочу навчатися у закордонному університеті» обсягом
не більше однієї сторінки А4 (англійською мовою).
У цьому випуску ми познайомимо вас із одним із наших університетівпартнерів, в якому студенти ДонДУУ можуть пройти безкоштовне навчання
протягом одного семестру на основі міжвузівського договору.
Університет Козмінського (м.Варшава, Польща)
Згідно з оцінкою газети «Financial Times», Університет Козмінського – це
найкраща школа бізнесу в Центральній та Східній Європі. В рейтингу Global
Masters у галузі менеджменту Університет зайняв 30 місце у світі.
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Рейтинг також складався з кількох підрейтингів, де були перераховані 10
найкращих у світі бізнес-шкіл. Університету Козмінського присвоєно 4-е місце в
галузі підприємництва, 8-е місце в галузі маркетингу та 9-е в галузі економіки.
Міжнародне середовище університету включає студентів та викладачів з різних
країн, надаючи їм можливість привнести у учбовий процес досвід ринків та
культур своїх країн.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УНІВЕРСИТЕТ






Рік заснування - 1993
Рейтинг серед ВНЗ Польщі - 95%
Працевлаштування - 9 з 10 випускників

Кількість студентів - 8 000
Кількість іноземних студентів - більше 500

CТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
При Академії діє Школа професійної
реклами. Навчальна програма та
викладацький персонал забезпечують
студентам досить високий рівень
теоретичних і практичних знань і умінь в
області реклами. Навчання триває 1 рік і
закінчується створенням портфоліо, що
повинно містити 2 рекламні кампанії: для
розміщення у виданнях та рекламі для
радіо чи телебачення. Студенти, які
покажуть відмінні результати, можуть
розраховувати на отримання роботи від
перспективних роботодавців з рекламних агентств, телебачення.

Для студентів ДонДУУ навчання БЕЗКОШТОВНЕ!
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2 . Наукові конференції у жовтні 2016, Україна
Всеукраїнська студентська UniОлімпіада
Дедлайн: 2016-10-31
Страна: Ukraine;
Область наук:
Экономические
Тип гранта:
Competition
Специальные условия:
Адрес:
Веб-сайт: https://students.unicredit.ua/
Источник:
UniОлімпіада – це чудова можливість отримати безцінний досвід у
великому європейському банку працювати у великій і дружній міжнародній
команді дізнатися основи та принципи роботи банку визначити напрямки
подальшого розвитку зробити перші успішні кроки у кар'єрі познайомитися з
новими людьми подолати нові виклики
Мета UniОлімпіади - пошук обдарованої молоді, сприяння підвищенню
якості підготовки кваліфікованих фахівців та залучення кращих випускників
ВУЗів до роботи в міжнародному банку. Програма стажування надає
майбутнім випускникам можливість навчання у бізнесі та підтримуючих
підрозділах UniCredit Bank.
20 студентів отримають оплачуване стажування протягом 6 місяців в
головному офісі UniCredit Bank та в регіональних підрозділах за напрямами:
корпоративний бізнес, маркетинг, фінансовий менеджмент, ризики, бек-офіс
та комплаєнс.
UniCredit Bank – один з найбільших універсальних банків України, який
пропонує повний спектр сучасних фінансових послуг як для фізичних осіб,
так і для корпоративних клієнтів.

ХVIII Международная научная конференция
«Актуальные научные исследования в современном
мире» (заочно)
Страна: Украина
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Город: Переяслав-Хмельницкий
Дедлайн: 25.10.2016
Даты: 26.10.16 — 27.10.16
-мейл Оргкомитета: iscience.in.ua@gmail.com
Организаторы:
ГВУЗ
«Переяслав-Хмельницкий
государственный
педагогический университет имени Григория Сковороды» Студенческий
совет университета ОО «Институт общественной трансформации»
Уважаемые научно-педагогические работники учебных заведений,
аспиранты, соискатели и студенты. Приглашаем Вас принять участие в ХVIII
Международной научной
конференции «Актуальные научные
исследования в современном мире» (заочно)
(26-27 октября 2016 г.)
Для участия в конференции необходимо до 25 октября 2016 г.
(включительно) отправить статью на электронную почту оргкомитета:
iscience.in.ua@gmail.com
Рабочие языки конференции: українська, русский, english, polski,
беларуская, казақша, o’zbek, limbaromână, кыргыз тили, Հայերեն
Планируется работа следующих секций (подробнее)
1. АРХИТЕКТУРА
2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
3. ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
5. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
6. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
7. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
8. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
9. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
10. НАУКИ О ЗЕМЛЕ
11. ПЕДАГОГИКА
12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
13. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
14. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
15. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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16. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
17. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
18. ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ
19. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
20. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
21. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
22. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
23. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
24. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
25. ЭКОЛОГИЯ
26. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
27. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Веб-сайт: http://iscience.in.ua/arkhyv

Науково-практична конференція «Сучасні управлінські
процеси в національній економіці»
Страна: Украина
Город: Харків
Дедлайн: 20.10.2016
Даты: 21.10.16 — 21.10.16

Е-мейл Оргкомитета: ekomanagement@karazin.ua
Организаторы: ЦНТЕІ
Секція 1. Управління національним господарством в сучасних умовах.
Секція 2. розвиток публічного управління в національній економіці.
Секції 3. Актуальні проблеми менеджменту організацій та шляхи їх
розв'язання.
Секції 4. Управління вартістю підприємств на сучасному етапі реформування
національної економіки.
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Веб-сайт:
http://cnti.sumdu.edu.ua/uk/2014-07-14-11-01-06/item/335%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D
1%87%D0%BD%D1%96%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B02016.html

Еколого-економічна система управління підприємством,
регіоном, суспільством: обліково-аналітичні аспекти
Страна: Украина
Город: Чернівці
Дедлайн: 16.11.2016
Даты: 24.11.16 — 25.11.16

Адрес: 58002, м. Чернівці, пл. Центральна, 7, Чернівецький торговельноекономічний інститут КНТЕУ, кафедра обліку і аудиту.
Е-мейл Оргкомитета: konfchtei@ukr.net
Организаторы: Чернівецький торговельно=економічний інститут КНТЕУ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної
науковій інтернет-конференції, метою якої є обговорення, обмін досвідом та
результатами наукових досліджень з питань дослідження обліковоаналітичного забезпечення еколого-економічної системи управління
підприємством, регіоном, суспільством; пошук шляхів впровадження
наукових напрацювань та інноваційних ідей щодо розвитку обліковоаналітичного
забезпечення
еколого-економічного
управління
підприємницькою діяльністю в контексті соціальної відповідальності бізнесу.
В ПРОГРАМІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЮТЬСЯ СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ ЗА
НАСТУПНИМИ НАПРЯМКАМИ:
1. Соціально-економічні та правові аспекти екологічного розвитку регіону.
2. Облік екологічної діяльності в контексті соціальної відповідальності
бізнесу.
3. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання в екологобезпечному середовищі.
4. Звітність підприємств: фінансові, управлінські та соціально-екологічні
орієнтири.
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5. Екоаудит та принципи "зеленої економіки".
6. Фінансові аспекти еколого-економічного регулювання.
7. Моделювання еколого-економічних систем.
8. Регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки.
9. Маркетингова стратегія екологічного розвитку регіону.
10. Екотуризм як чинник сталого розвитку регіону.
Форма участі: дистанційна.
Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська, румунська.
До 16 листопада
konfchtei@ukr.net:

(включно)

надіслати

на

електронну

адресу

• тези доповіді українською, англійською, російською чи румунською
мовами;
• відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного
внеску;
• заповнену анкету учасника конференції. Файли назвати за зразком:
Іванченко І._тези.doc, Іванченко І._заявка.doc, Іванченко І_квитанція.doc.
Оргкомітет протягом 3 робочих днів електронною поштою повідомляє
учасника конференції про отримання та прийняття матеріалів.
Вартість участі – 120 грн. (включає редакцію і видання збірника матеріалів
конференції, розміщення електронного варіанту на науковому порталі ЧТЕІ
КНТЕУ, сертифікат учасника конференції (за бажанням)).
ОДНООСІБНА ПУБЛІКАЦІЯ
БЕЗКОШТОВНА

ТЕЗ

ДОПОВІДЕЙ

ДОКТОРІВ

НАУК

Участь студентів у роботі конференції передбачається за умови участі їхніх
наукових керівників (публікація тез у співавторстві).
Веб-сайт: www.chtei-knteu.cv.ua

Всеукраїнська науково-практична конференція
"Трансформація національної моделі фінансовокредитних відносин: виклики глобалізації та
регіональні аспекти"
Страна: Украина
Город: Ужгород
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Дедлайн: 20.11.2016
Даты: 23.11.16 — 23.11.16

Е-мейл Оргкомитета: conf.fbs@gmail.com
Организаторы: Кафедра фінансів і банківської справи Ужгородського
національного університету
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Запрошує вчених університетів і наукових установ, аспірантів, магістрантів,
студентів, державних службовців, представників бізнесу та громадських
організацій взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної
конференції
«Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин:
виклики глобалізації та регіональні аспекти»
23 листопада 2016 року
Мета конференції:
обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень з питань
новітніх підходів щодо фінансово-кредитного стимулювання розвитку
національної та регіональної економіки в умовах глобалізаційних і
децентралізаційних процесів.
Тематичні напрями роботи секцій:
Ø

Розвиток фінансового ринку в умовах структурних трансформацій

Ø
Бюджетно-фінансова автономія як передумова ефективного управління
регіонами
Ø

Сучасні механізми фінансового менеджменту підприємництва

Ø
Пріоритетні напрями стратегічного розвитку банківської системи
держави
Ø
Актуальні проблеми
кредитних установ

функціонування

небанківських

фінансово-

Форма участі: дистанційна
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Умови участі
Для участі у роботі конференції та публікації тез необхідно до 20 листопада
2016 р. надіслати на електронну адресу conf.fbs@gmail.com:
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Ø

заявку на участь у конференції;

Ø

електронний варіант тез доповіді;

Ø

сканкопію квитанції про оплату організаційного внеску.

Детальну інформацію щодо участі у конференції подано у прикріпленому
інформаційному листі.
Координатори конференції:
+38 (050) 101-16-95 Ольга Ігорівна Заславська
+38 (067)112-34-90 Віктор Вікторович Стегура
conf.fbs@gmail.com
Веб-сайт: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/anounce/567.htm

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ
ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Страна: Украина
Город: Харків
Дедлайн: 14.11.2016
Даты: 14.11.16 — 14.11.16
Е-мейл Оргкомитета: conference_ndipzir@ukr.net
Организаторы: Національна академія правових наук України; Науководослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку
Національної академії правових наук України; Лодзинський Університет;
Благодійна організація «Благодійний фонд розвитку правової науки»
Національна академія правових наук України
Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного
розвитку
Національної академії правових наук України
Лодзинський Університет
Благодійна організація «Благодійний фонд розвитку правової науки»
Програма
ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ
ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»
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14 листопада 2016 р.
Харків
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної
Інтернет-конференції«Правове забезпечення розвитку національних
інноваційних систем в умовах глобалізації»», яка відбудеться 14 листопада
2016 року у форматі онлайн-обговорення на офіційному сайті НДІ правового
забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України: http://ndipzir.org.ua
За матеріалами наданих тез буде видано електронний збірник матеріалів
Інтернет-конференції із присвоєнням е-ISBN.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська.
ДИСКУСІЙНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1)
Правове регулювання підприємництва та інновацій як його
основи в ЄС та Україні;
2)
Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в
ЄС та Україні, реформування систем освіти та підвищення професійного
рівня людського капіталу;
3)
Інвестиційне та фінансове забезпечення інноваційного розвитку
економіки в України, Польщі та ЄС;
4)
Інноваційна інфраструктура: актуальні питання функціонування
та розвитку.
Для участі у Інтернет-конференції необхідно до 14.11.2016р. надіслати: а)
заявку на участь; б) тези; в) відскановану рецензію (особи, які не мають
наукового ступеня); г) копію квитанції про оплату на email:conference_ndipzir@ukr.net.
Оплата за розміщення матеріалів у електронному збірнику тез здійснюється у
розмірі 150 грн, у друкованому 200 грн. за такими реквізитами:
Видавництво «Право», р/с 26003801367004 в АТ ОТП Банк, МФО 300528
ЄРДПОУ 23465351, призначення: оплата за публікацію у збірнику наукових
доповідей, П.І.Б. __________________
ВИМОГИ
до оформлення тез
·
текст виконаний в Microsoft Word 6.0 (7.0) для Windows з розширенням
*.rtf;
·
обсяг доповідей до 4-5 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм),
орієнтація – книжкова;
·

поля: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє, нижнє – 20 мм;
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·
шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5,
стиль – Normal;
·
на першому аркуші, праворуч, зазначаються: ім’я та по-батькові
(ініціали), прізвище, далі, по центру, жирним шрифтом вказують назва
доповіді, після чого подається текст;
·
у кінці: прізвище, ім’я та по-батькові (повністю), відомості про автора,
науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи/ начального закладу;
·
список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і
оформлюється згідно з існуючим стандартом бібліографічного опису;
·
посилання по тексту розміщують у квадратних дужках, нумерація
наскрізна, а не в абетковому порядку;
·

сторінки не нумеруються.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ
А.І. Карнаух
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

У зв’язку із нагальною потребою в сучасних економічних умовах
[…текст тез доповіді…]
Література:
1. Васильева А.С., Подцерковного О.П. Хозяйственное право Украины:
Учебник – Х., ООО «Одиссей». 2005. С. 225-227.
Карнаух Андрій Іванович – аспірант, Національний юридичний університет
ім. Ярослава Мудрого.
До матеріалів тез необхідно надати заявку на участь у Інтернет-конференції у
наступному вигляді:
ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Прошу включити до електронного збірника наукових тез
_________________________________________________
П.І.Б. (повністю)
_________________________________________________
посада, науковий ступінь, звання
_________________________________________________
науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, звання)
(для осіб, які не мають наукового ступеня)
_________________________________________________
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адреса, телефон
_________________________________________________
електронна адреса
_________________________________________________
напрям наукових тез (див. напрямки конференції)
_________________________________________________
тема наукових тез
_________________________________________________
збірник наукових тез у друкованому форматі потрібен/не потрібен
_________________________________________________
Підпис учасника Інтернет-конференції
Контактні особи:
Карбовська Кароліна Андріївна +38(057)700-06-64;
Моренко Ірина Ігорівна +38 (095)6215001
Веб-сайт: http://ndipzir.org.ua/
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3.

Перелік фахових видань з економіки

Перелік наукових фахових видань України з економіки, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук.
Перелік фахових видань з економіки включає всі зареєстровані Вищою
атестаційною комісією видання. Публікація Вашої наукової статті в цих джерелах
зарахується при подачі документів для захисту дисертації!
Агросвіт - Дніпропетровський державний аграрний університет, ТОВ
«ДКС Центр
2.
Академічний огляд - ПВНЗ
«Дніпропетровський
університет
імені
Альфреда Нобеля»
3.
Бізнес Інформ Бизнес Информ
Business Inform - Харківський національний
економічний університет, Науково-дослідний
центр індустріальних проблем розвитку НАН
України
4. Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка - Академія
митної служби України
5. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу - ТОВ
«Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
6. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту Волинський інститут економіки та менеджменту
7. Вісник економічної науки України - Академія економічних наук
України, Інститут економіки промисловості НАН України
8. Вісник Інституту економіки та прогнозування - ДУ «Інститут
економіки та прогнозування НАН України»
9. Вісник
Київського
національного
торговельно-економічного
університету - Київський національний торговельно-економічний університет
10. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини Львівський національний університет імені Івана Франка
11. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка Маріупольський державний університет
1.
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12. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія
«Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми
розвитку» - Національний університет «Львівська політехніка»
13. Вісник Одеського національного університету. Економіка - Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова
14. Вісник соціально-економічних досліджень - Одеський національний
економічний університет
15. Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка Сумський державний університет
16. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В.
Докучаєва. Серія економічні науки - Харківський національний аграрний
університет ім. В. В. Докучаєва
17. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні
науки - Хмельницький національний університет
18. Вісник Черкаського університету - Черкаський національний
університет імені Богдана Хмельницького
19. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво - Класичний
приватний університет
20. Економіка і прогнозування - ДУ «Інститут економіки та прогнозування
НАН України» Економіка розвитку Экономика развития Economics of
Development - Харківський національний економічний університет імені Семена
Кузнеця
21. Економіка та управління АПК - Білоцерківський національний
аграрний університет
22. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг Харківський державний університет харчування та торгівлі Економічна теорія.
Экономическая теория. Economic Theory – Національна академія наук України,
Міністерство освіти і науки України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування
НАН України», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»
23. Економічний вісник Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут – Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут»
24. Економічний простір - ДВНЗ «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»
25. Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент - Луцький
національний технічний університет
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4. Можливості участі в міжнародних тренінгах та

грантах
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі
дисципліни.
Fulbright Research and Development Program: Проведення досліджень в
університетах США від шести до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь
особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти
та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5ти років після захисту); адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники
науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та
архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники
громадських організацій (НДО).
Кінцевий термін подання заявок – 1 листопада 2016
Детальна інформація та анкети на сайті: http://www.fulbright.org.ua
Ви можете ознайомитися з описами дослідницьких проектів учасників
попередніх років на сторінках Фулбрайтівських Вісників та у Facebook
Із запитаннями Ви можете звертатися до координатора Програми Інни
Бариш: ibarysh@iie.org; ffdp.ukraine@iie.org
та асистентів Програми: office.ukraine@iie.org

Paid Summer Internship at Washington Post
Страна: USA;
Область наук:
Филологические
Тип гранта:
Internship
Специальные условия:
Адрес:
Веб-сайт:https://careers.wpentdev.com/intern/news/how-to-apply
Источник:
http://www.edu-active.com/internships/2016/aug/25/paid-summer-internshipwashington-post.html
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Deadline: 21 October 2016
Open to: Journalism students from around the world
Benefit: US$750 per week.
Description
The Washington Post is an American daily newspaper. It is the most widely circulated
newspaper published in Washington, D.C., and was founded on December 6, 1877, making it
the area's oldest extant newspaper.
Located in the capital city of the United States, the newspaper has a particular emphasis on
national politics. Daily editions are printed for the District of Columbia, Maryland, and
Virginia. The newspaper is published as a broadsheet, with photographs printed both in color
and in black and white.
The Washington Post offers 12-week paid internships for reporters on the local, financial,
sports, style and editorial desks, as well as internships for visual journalists, multiplatform
and interactivity producers and web designers.
Eligibility
You must be a college junior, senior or graduate student enrolled in a degree program on
Oct. 16, 2016. You must have had at least one professional news media job or internship.
Benefits
Interns are paid. For summer 2016, the salary was US$750 per week.
Application
For the 2017 summer internship program, application materials must be submitted no later
than 11:59 p.m. ET on Oct. 16, 2016. Complete the online application and attach all relevant
materials, including résumé, work samples and autobiographical essay. All work submitted
must be in English.Internships for graduate students at the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Дедлайн: 2016-10-31
Страна: Switzerland;
Область наук:
Юридические
Тип гранта:
Internship
Специальные условия:
Адрес:
Веб-сайт:http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx

Purpose of the internship programme
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1. Internships for graduate students are available at the Office of the United
Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). These internships are
intended to:
a) increase the intern's understanding of current human rights issues at the
international level and give them an insight into the work of the United Nations
and OHCHR in particular; and
b) provide OHCHR and the United Nations Human Rights mechanisms with
the assistance and contribution of outstanding young students or graduates.
2. The relationship between the Organization and the intern is one of mutual
benefit. Interns are assigned to an organizational unit of OHCHR according to the
needs of the Office and their own areas of interest. They are involved, inter alia, in:
researching human rights issues, drafting analytical papers and reports, providing
substantive and technical servicing of meetings, backstopping fact-finding and
technical cooperation activities as well as field operations and supporting other
OHCHR activities, depending on the exigencies of the Office. As part of the
internship programme, OHCHR endeavours to brief interns through a series of
information sessions on human rights issues conducted by staff of the Office.
Qualifications required
Applicants to the United Nations internship programme must at the time of
application meet one of the following requirements:
(a) Be enrolled in a graduate school programme (second university degree or
equivalent, or higher);
(b) Be enrolled in the final academic year of a first university degree
programme (minimum Bachelor’s level or equivalent);
(c) Have graduated with a university degree (as defined in 3.1 (a) and (b)
above) and, if selected, must commence the internship within a one-year period of
graduation, as provided for in section 11.4 of the present instruction.
3. Participants in the internship programme are selected from graduate
students and holders of graduate level degrees in disciplines related to the work of
the United Nations, e.g. International Law, Political Science, History, Social
Sciences. Preference will be given to those, within these disciplines, who have
specialized in human rights issues. Typically, interns do not have previous working
experience of this nature. Applicants must be sponsored by an academic institution
and must have a good command of at least two of the six official languages of the
United Nations, i.e. English, French, Spanish, Arabic, Russian and Chinese.
Drafting ability in either English or French is required.

Training Course: Stepping Up for Rural Communities – Development
and Participation
Dates: 3-11 December 2016
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Venue: Armenia
Eligible are 28 participants coming from: Armenia, Austria, Belarus, France,
Georgia, Germany, Romania, Russian Federation, Spain, Ukraine, United
Kingdom
Application deadline: 30th October 2016
Erasmus + Training Course,
address to youth workers
interested in discussing the
concept of participation seen as
a way of increasing the
involvement of young people in
the rural/deprived urban areas.
Description
Young people living in disadvantaged rural areas are facing many difficult
challenges in their everyday life. They are often suffering from having limited
access to educational opportunities, which in turn diminishes their chances on the
labor market. Low level of community involvement among young people from
rural areas is commonly seen as a direct result of the above mentioned obstacles.
However, we believe that the community involvement should actually be
perceived as the solution to those problems. By committing to work for the benefit
of their surrounding, young people become more active, gain valuable knowledge
and develop many essential social skills that can serve as a great advantage in both
their professional and personal life.
Young people from geographically disadvantaged areas often have a will to
get more involved in their community life, but they are lacking information on how
to do so, as there are not enough projects and activities fitting their specific
expectations and needs.
We find it essential to educate youth workers active in disadvantaged areas on
the benefits of creating more participatory based projects and to equip them with
practical tools enabling them to recognize the expectations of youth they work
with.
Taking into consideration the above context, this training course is to give its
participants an opportunity to reflect on the concept of participation seen as a way
of increasing the involvement of young people in the rural/deprived urban areas
they work with.
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Participating youth workers will get to know a set of practical tools on how to
motivate young people, how to identify their needs and how to encourage them to
mobilize around social issues that are crucial for their communities. In result,
participants are expected to develop a better understanding of the participation
itself and to increase their professional capacities for organizing projects that stay
in accordance with the specific needs of young people from geographically
disadvantaged areas.
Costs

This project is financed by the Erasmus+ Youth in Action Programme.
Food and accommodation is covered 100% for all the participants (including the
Armenians).
There are no additional participation fees.
We will be able to reimburse your travel costs up to the following maximum
amount:
Romania, Belarus, Ukraine: 275 EUR
For additional information please: Download the Application form

