Міжнародні стипендії,
стажування,
навчання за кордоном
93. Бажаєш стажуватися за кордоном?
Це цілком реальна можливість для кожного студента!!! Міжнародний
відділ (5-104), який очолює Володимир Вікторович Ромакін, регулярно
надає інформацію про різноманітні програми обміну, стипендії, ґранти,
стажування, наукові конференції, що проходять за кордоном.
Міжнародний відділ розробив ефективні шляхи розповсюдження
інформації:
 розміщення інформаційних повідомлень на дошці оголошень;
 формування бази даних про програми обміну, яка доступна всім;
 проведення семінарів із залученням іноземних експертів.

94. Де вже побували наші студенти?
Наші студенти проходили стажування в парламенті Канади, отримували
наукові ступені у Центрально-Європейському університеті у Будапешті,
вчилися за програмою «Fulbright Student Exchange Program», брали
участь у міжнародних наукових конференціях у США, Греції, Норвегії,
Франції, Угорщині, Польщі, Китаю та інших країнах.

95. Які найпопулярніші програми обміну для
студентів?
FSAU («Акт у підтримку свободи») – www.irex.kiev.ua – програма
для студентів 1-3 курсів.
CUPP (стажування в канадському Парламенті) – www.katedra.org –
програма для студентів 3-5 курсів.
CEU (навчання в Центральноєвропейському університеті) –
програма для студентів 4-6 курсів та молодих викладачів.
FULBRIGHT GRADUATE PROGRAM (навчання в університетах
США) – www.fulbright.org.ua – програма для студентів 4-6 курсів та
молодих викладачів.
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CAMP AMERICA – мовно-педагогічна практика в США у літніх
оздоровчих таборах.
WORK AND TRAVEL USA – міжнародне стажування під час літніх
канікул від 2-х до 5-ти місяців, яке дозволяє студентові заробити чимало
грошей, щоб мати фінансову незалежність. Крім заробітку, студенти
удосконалюють знання з іноземної мови, отримують навички міжнародного
спілкування, вчаться працювати в колективах іноземних компаній і
знайомляться з організацією американського бізнесу. Після стажування
студенти мають чудову нагоду подорожувати країною разом із друзями
протягом 30 днів. Більш детально про це можете дізнатися тут:
http://vkontakte.ru/ club10927928 або http://wat.kma.mk.ua.
Існує також багато інших програм. Слідкуйте за оголошеннями.

96. Чи всі студенти мають можливість брати
участь у програмах обміну?
Так, кожен студент університету має право брати участь у програмах
обміну. Обмеження щодо участі у програмах обміну залежать тільки від
правил, встановлених самими організаторами програм. Це можуть буди
вікові обмеження, рівень володіння тією чи іншою мовою тощо.

97. Що з навчанням під час проходження
міжнародного стажування?
Усім студентам під час проходження міжнародного стажування
залежно від типу програми надається перерва у навчанні, академічна
відпустка, індивідуальний графік канікул. Також студент має можливість
достроково скласти іспити та заліки. Усе це визначається наказом ректора.
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