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Шановні колеги!
До Вашої уваги пропонуємо інформацію про можливість для магістрантів
пройти двотижневе навчання в Лондоні, Велика Британія.
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Безкоштовне навчання в Лондоні для магістрантів
Організатор: навчальна програма Leadership Education and Development (LEAD), що
функціонує під патронатом Ukrainian-British City Club і схвалена Міністерством освіти і
науки України.
Про програму: за допомогою серії презентацій, семінарів, кейсів і групових проектів
учасники ознайомляться з роботою державних та приватних установ Сполученого
Королівства, пройдуть цільове навчання в предметних областях, які корисні в державному
секторі України (наприклад, муніципального управління, лобіювання і управління
проектами), а також отримають можливість налагодження контактів з професіоналами
корпорацій, державними службовцями, студентами і колегами з Великобританії.
Програма також пропонує учасникам нетворкінг випускників і подальше наставництво.
Мета: отримати досвід і розуміння професійного середовища, трудової етики і
корпоративної культури державних і приватних установ Великої Британії.
Місце проведення: м. Лондон, Велика Британія.
Дата проведення: з 9 по 23 липня 2016 року (14 днів).
Цільова аудиторія: українські студенти з різних регіонів країни.
Вимоги до кандидатів: кандидати повинні вчитися або починати навчання в магістратурі
в 2016 році, спеціалізуватися на бізнес- або гуманітарних дисциплінах, продемонструвати
лідерські якості, успіхи в навчанні, а також активну соціальну залученість та інтерес до
державного сектора. Добре знання англійської обов'язково.
Витрати: програма покриває основні витрати на переліт, проживання, харчування,
транспорт, освітньо-культурну програму, візу і страховку.
Після завершення програми, учасникам пропонується присвятити час волонтерській
роботі або стажуванню в установах державного сектора України.
Процес відбору учасників буде складатися з двох етапів: (1) заповнення анкети в
Інтернеті та (2) інтерв'ю по Skype з командою проекту англійською мовою.
Останній термін подачі заявки: 27 березня 2016 року.
Успішні кандидати будуть запрошені на інтерв'ю по Skype з командою проекту в середині
квітня.
Подати заявку: https://www.surveymonkey.co.uk/r/LEADProgramme2016
Додаткова інформація: http://osvita.ua/abroad/higher_school/scholarships/50196/
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До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію Інформаційного
вісника / Інформаційної листівки, надішліть повідомлення
на нашу електронну адресу та додайте коротку інформацію
про себе та свою організацію (прізвище, ім’я, назва
організації, ваша посада, електронна адреса, контактний
телефон).
Більше інформації про заходи міжнародного характеру
Ви зможете дізнатися на сайті Національної академії
державного управління при Президентові України
в рубриці «Міжнародне співробітництво»
www.academy.gov.ua
або на сторінці управління в мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/napa.international/
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