
Дорогі друзі!  
 
У розпал зимової сесії, 25 січня, сту-
денти відзначають Тетянин день - 
День всіх студентів. Це свято об'єд-
нує всі покоління студентів — як те-
перішніх, так і колишніх. Ми переко-
нані, що студентство є найбільш 
прогресивним прошарком суспільст-
ва, є двигуном змін на краще. 
 
Щиро бажаємо Вам ґрунтовних 
знань, легкої сесії,  а також яскраво-
го та насиченого студентського жит-
тя.  
 
Пам'ятайте, що від вашої небайдужої 
життєвої позиції, активної участі у 
суспільних перетвореннях залежить 
майбутнє України. 

Секретаріат ВСР  
 

Інформаційне видання  
Всеукраїнської студентської ради  
при Міністерстві освіти і науки України 
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Привіт! 
 
Перед тобою перший номер  

Студради.info - газети, яка 
присвячена тобі, твоєму 
ОСС та всім подіям та про-
блемам, що пов’язані зі сту-
дентським самоврядуван-
ням. На наших сторінках ти 
зможеш дізнатися про цікаві 
можливості, знайти відповіді 
на проблемні питання, про-
читати історії успіху студент-
ських лідерів та багато іншо-
го – цікаво та корисного для 
тебе і твоєї студради.  

Усіх нас єднає громадська 
активність, студентське са-
моврядування і небайду-
жість до того, що відбуваєть-
ся у власному університеті, 
місті, державі. Пропонуємо 
тобі разом із нами вдоскона-
лювати та розвивати студе-
нтське самоврядування в 
українських вишах.  

Якщо ти маєш цікаву інфор-
мацію – пиши нам і долучай-
ся до команди! Якщо тобі 
щось не подобається – пиши 
нам і ми разом будемо змі-
нюватися на краще!  

Анастасія Сабова  

Секретаріат ВСР  

У цьому номері:  

МОЛОДІЖНА ВАРТА": В Україні 
немає молодіжного кандидата у 
Президенти    
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ВР прийняла закон щодо студса-
моврядування 
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Виші самостійно визначатимуть 
кількість місць для пільговиків  
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Інтерв'ю з координатором  
Студентської ради Києва  
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Анонси освіти і науки 6  



 Молодь переконана, що 
жоден із нинішніх кандидатів у 
Президенти всерйоз не переймати-
меться вирішенням проблем моло-
ді в разі обрання Президентом, 
оскільки у їхніх виборчих програ-
мах навіть не знайшлося належно-
го місця для молоді.  

Такого висновку дійшли учасники  
круглого столу "Обіцянки кандидатів 
у Президенти для молоді - дзеркало 
ставлення влади до суспільства", що 
відбувся в інформаційному агентстві 
УКРІНФОРМ. Його організаторами  
стала низка молодіжних організацій, 
що входять до громадянської кампа-
нії "МОЛОДІЖНА ВАРТА: молодь за 
вами спостерігає!" 

"Молодь хоче знати і розуміти якими 

є зобов’язання кандидатів перед мо-
лоддю, а також як вони виконують 
передвиборчі обіцянки, що були дані 
молоді раніше. Адже молодь розуміє, 
що більшість кандидатів у Пре-
зиденти вже зараз мають пред-
ставництво у Верховній Раді, 
або є народними депутатами," - 
пояснила актуальність теми мо-
дератор круглого столу Євгенія 
Малих, член Національного комі-
тету "МОЛОДІЖНОЇ ВАРТИ". 

Проте, за словами іншого члена 
Нацкомітету кампанії Дмитра 
Сінченка, нинішня молодь відс-
торонена від участі в суспільно-
політичних процесах. Про мо-
лодь влада згадує лише під час 
виборів, коли треба "перетягти" 
на свій бік голоси молодих ви-
борців. Тоді, зазначив він, створю-
ються всілякі культмасові кооперації, 
які гучними пісенними шоу намага-
ються створити позитивний образ 
того чи іншого кандидата. Молодіжні 
проблеми, до яких належить отри-
мання доступних кредитів на навчан-

ня, придбання житла, отримання пер-
шого робочого місця тощо, знову зали-
шаються невирішеними на невизначе-
ний період. 

Експерт Інституту політичної освіти та 
громадської організації "Фонд суспіль-
ної безпеки" Юрій Гаврилечко наголо-
сив, що майбутнє молоді - в її єднанні. 
На його думку, молодь не повинна 
пасивно спостерігати за діями владних 
структур, а має активно формувати 
громадську думку.  

Про минулорічну боротьбу за права й 
інтереси молоді розповів член Київсь-
кого регіонального комітету 
"МОЛОДІЖНОЇ ВАРТИ" Михайло Ле-
бедь. За його словами, в 2009 році 
відбулися чотири успішних всеукраїн-
ських кампанії громадського лобіюван-
ня, які були проведені коаліціями мо-
лодіжних організацій. Зокрема, молодь 
боролася проти розширення кількості 
платних послуг та зменшення держав-
ного замовлення у навчальних закла-
дах, боролася проти знищення найста-
рішого кінотеатру України, а також 
виступила проти провалу реалізації 
Указу Президента "Про проведення у 
2009 році в Україні Року молоді".  

Після завершення заходу учасники 
круглого столу за участю вертепу мо-
лодіжної організації "Молода Просвіта" 
з Тернополя вирушили колядувати до 
офісів основних кандидатів у Президе-
нти. 

"За допомогою політичного вертепу ми 
хочемо передати основним кандида-
там своє бачення того, як вони став-
ляться до молодіжної політики та мо-
лоді загалом," - пояснюють громадські 
активісти.  
"Напередодні голосування ми хочемо 

нагадати основним кандидатам на 
головну державну посаду про ті обіця-
нки, які вони дали в сфері молодіжної 
політики. Кожен із цих кандидатів вже 
має представництво у парламенті, і 
тому вони повинні виконувати ті зобо-
в’язання, які взяли на себе підчас ми-
нулих виборів до Верховної Ради, тоді 
їх підтримуватимуть," - пояснюють у 
Нацкомітеті "МОЛОДІЖНОЇ ВАРТИ". 

За матеріалами Неофіційної газети  

««««МОЛОДІЖНА ВАРТАМОЛОДІЖНА ВАРТАМОЛОДІЖНА ВАРТАМОЛОДІЖНА ВАРТА»»»»: В Україні немає : В Україні немає : В Україні немає : В Україні немає 
молодіжного кандидата у Президенти   молодіжного кандидата у Президенти   молодіжного кандидата у Президенти   молодіжного кандидата у Президенти       
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Молодіжна політика  

Наталя Якуніна,  
керівник Секретаріату Всеук-
раїнської студентської ради 
при МОНУ, член Нацкомітету 
ГК «Молодіжна Варта: мо-
лодь за вами спостерігає» 
Все, що потрібно молоді, - це 
можливість реалізувати себе в 
житті, тобто бути впевненими у 
завтрашньому дні. На мою ду-
мку, молодь почне поважати 
владу, коли влада, по-перше, 
буде дотримуватися свого сло-
ва, по-друге, буде сприймати 
молодь як рівного партнера. За 
всі вибори, що я можу згадати, 
не було жодного разу, коли так 
мало уваги приділялося моло-
ді. Це дуже яскраво показує, як 
в основному документі, з яким 
кандидати йдуть на вибори, 
забувається про молодь. Таке 
враження, що для нашої влади 
молодь - це не електорат, за 
який треба боротися і на який 
треба спрямовувати свою дія-
льність, а лише субстанція для 
створення масовості на мітин-
гах.   

ТОЧКА ЗОРУ 



19 січня Верховна Рада 
України прийняла зміни до 
Закону України "Про вищу 
освіту" щодо питань сту-
дентського самоврядуван-
ня №1280. 

Цим законом передбачено, 
що відрахування та понов-
лення студентів відбува-
ється за погодженням з 
органами студентського 
самоврядування. Також 
орган студентського самов-
рядування отримує фінан-
сування на свою діяльність 
у розмірі 0,5% від спеціаль-
ного фонду ВНЗ. Крім того, 
законопроектом передба-
чено не менше 10% студе-
нтів у Вчених Радах. 

«Боротьба за прийняття 
цього закону тривала декі-
лька років і от нарешті сту-
дентство здобуло цю пере-
могу, - зазначила керівник 
Секретаріату Всеукраїнсь-
кої студентської ради при 
Міністерстві освіти і науки 
Наталя Якуніна. 

«За» даний закон проголо-
сувало 232 народних депу-
тата. 

Результатом прийняття 
цього закону стане значне 
розширення прав студент-
ського самоврядування 
вишів. «Відтепер права 
ОСС не залежатимуть від 
ласки чи хорошого на-

строю адміністрації, а ви-
значені законом», - підкре-
слила Наталя Якуніна. 

Нагадаємо, у грудні низка 
молодіжних та студентсь-
ких організацій, серед яких 
Всеукраїнська студентська 
рада при МОН України, 
ВМГО «Українська асоціа-
ція студентського самовря-
дування», ВМГО 
«Фундація регіональних 
ініціатив», «Спілка ініціати-
вної молоді», Студентська 
рада Києва наголошували 
на необхідності даного 
закону, обіцяючи масові 
студентські протести у разі 
його неприйняття.   

За наявною інформацією, постано-
вою встановлюються норми, згідно 
з якими повинні оплачуватися ви-
трати на відрядження студентів. 

За матеріалами прес-служби На-
ціонального студентського союзу  

Кабінет Міністрів України ухвалив 
постанову “Про норми відшкодування 
витрат, пов’язаних з направленням 
студентів, курсантів, слухачів, стажи-
стів, клінічних ординаторів, аспірантів 
і докторантів для участі у заходах, що 
проводяться в Україні та за кордо-
ном”. 

 

ВР прийняла закон щодо студсамоврядуванняВР прийняла закон щодо студсамоврядуванняВР прийняла закон щодо студсамоврядуванняВР прийняла закон щодо студсамоврядування    

ВНЗ самостійно визначатимуть кількість місць ВНЗ самостійно визначатимуть кількість місць ВНЗ самостійно визначатимуть кількість місць ВНЗ самостійно визначатимуть кількість місць     
для пільговиківдля пільговиківдля пільговиківдля пільговиків    

ного закладу за погоджен-
ням з Міністерством освіти 
і науки України і не повин-
на бути менше 25 відсотків 
обсягу державного замов-
лення з кожного напряму 
підготовки (спеціальності). 

У випадку встановлення 
такої квоти зарахування 
вступників пільгових кате-
горій відбувається відпові-
дно до суми набраних ба-
лів за сертифікатом Україн-
ського центру оцінювання 
якості освіти (одержання 
відповідної кількості балів 
на вступних випробуван-
нях, які проводить вищий 
навчальний заклад) та се-
реднього балу документа 

про повну загальну серед-
ню освіту". 

Завдяки змінам, ініційова-
ним міністром Вакарчуком, 
жоден університет країни 
не страждатиме від 
"перенасичення" пільгови-
ками. Кількість осіб, що 
мають право на позаконку-
рсний вступ, становитиме 
четвертину від загального 
числа студентів-
державників. Кожен ВНЗ 
має право збільшити цю 
квоту для "пільговиків" на 
власний розсуд, додали в 
міністерстві. 

За матеріалами прес-
служби МОН 

Міністерство освіти і 
науки затвердило зміни до 
Умов прийому до вищих 
навчальних закладів Украї-
ни 

У 2010 році вищі навчальні 
заклади мають право са-
мостійно визначати кіль-
кість місць для пільговиків 
при зарахуванні за держав-
ним замовленням. 

Як зазначається у нових 
умовах вступу, кількість 
місць для осіб, які мають 
право на першочергове 
зарахування до вищих на-
вчальних закладів (пільгові 
категорії вступників) уста-
новлюється приймальною 
комісією вищого навчаль-
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Верховна Рада України прийняла зміни 

до ЗУ "Про вищу освіту" щодо питань 

студентського самоврядування  

Вакарчук: “Жоден 

університет країни 

не страждатиме 

від "перенасичення" 

пільговиками” 

Уряд дозволив вишам фінансувати відрядження студентівУряд дозволив вишам фінансувати відрядження студентівУряд дозволив вишам фінансувати відрядження студентівУряд дозволив вишам фінансувати відрядження студентів    



Костю, незабаром випов-
нюється рік твого керів-
ництва Студентською 
радою Києва, тому вже 
можна підбивати підсум-
ки. Які результати робо-
ти? Які недоліки? 
 
Цей рік дійсно був дуже 
насиченим. Ми провели 
Школу 
студент-
ського 
самовря-
дування 
на місько-
му рівні, а 
також 
допомага-
ли в орга-
нізації 
внутріш-
ніх шкіл 
для ОСС 
безпосе-
редньо у 
вишах. Крім того, реалізу-
вали проект «Майбутні 
студенти», що розрахова-
ний на взаємодію шкільних 
та студентських лідерів. У 
інформаційному напрямку 
відбувається постійне ін-
формування активістів про 
найголовніші події Києва та 
України 
через внут-
рішні роз-
силки, ре-
гулярно 
виходять 
дайджести 
Studweek 
та Unistudy 
– про мож-
ливості 
навчання 
та стажу-
вання за 
кордоном. 

Також Студентська рада 
Києва багато чого реалізу-
вала як партнер: проект Пі-
джуніор, «Еміграція 2009», 
конференція «Проблеми 
розвитку громадянського 
суспільства в Україні» то-
що. Влітку ми були співор-
ганізаторами 
«Студентської республіки» 

в Києві, восени -
Форуму 
«Європейська 
освіта». І ще мож-
на перераховува-
ти і перераховува-
ти. 
Недоліки перева-
жно полягають   в 

пасивності студентів до 
студентських організацій, 
таких як СРК. Тут пробле-
ма у сприйнятті 
організацій як 
чогось недосту-
пного та закри-
того. Насправді 
це не так — ми 
завжди відкриті 
для кожного 
студента. Звер-
тайтеся 
srk@srk.kiev.ua 
 
Якими, на 
твою думку, є 
сьогодні най-
більші проблеми студен-
тів? 
 
Я назвав би топ-5: працев-
лаштування; рівень на-
вчання – воно нікому не 
потрібне –  ні викладачу 
навчати, ні студенту вчити-

ся. Це прикро; житло; акти-
вний та здоровий відпочи-
нок; недоступна і нерозви-
нена неформальна освіта 
для широких мас студентів. 
Вона є , але її мало хто 
бачить і користується нею. 
Хоча найчастіше вона для 
студентів або безкоштов-
на, або за дуже малі гроші. 
Низка студентських, моло-
діжних організацій, у тому 
числі і СРК, організовує 
неформальну освіту –
школи, тренінги, майстер-

Костянтин Шейгас: Я прагну зробити так, щоб про 
роботу СРК знав кожен студент  
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Студентське самоврядування  

 

Закликаю не продаватися 

за 200-500 грн. – політичні 

погляди не продаються 

класи, будь-ласка - корис-
туйтеся! 

 

Відомо, що під час вибо-
рчих перегонів політичні 
сили намагаюся схилити 
на свій бік студентів, час-
тіше фінансовими аргу-
ментами. Яка з цим ситу-
ація у столиці? 
 
Саме для того, аби студен-
ти робили свідомий вибір і 
розуміли, кого вони обира-
ють низка організацій, у 
тому числі і СРК, об'єдна-
лися у громадянську кам-
панію “МОЛОДІЖНА ВАР-
ТА”.  Під час цієї виборчої 
кампанії ми аналізували 
зобов'язання кандидатів 
стовно молоді, намагалися 
донести бачення претенде-
нтів на головний пост краї-
ни стосовно того, як вирі-
шувати проблеми молоді. 
Під час президентських 
виборів -2010 масового 
підкупу студентів Києва не 
помічено. Проте, якщо сту-
дент захоче – йому ніхто 
не зможе протистояти.  
Закликаю не продаватися 
за 200-500 грн.  – політичні 
погляди не продаються. 

Нещодавно Студентська рада Києва була визнана кращим місцевим об'єднанням органів студент-
ського самоврядування за версією “Молодіжного рейтингу року 2009”. Про діяльність та успіхи орга-
нізації, а також про студентське самоврядування у столиці ми поговорили з її координатором  
Костянтином Шейгасом.  



У пресі з’явилася інфор-
мація, що мер Чернове-
цький дав розпоряджен-
ня щодо прибирання сту-
дентам засніжених ву-
лиць. Як ви відреагува-
ли?  
 
Наказу про відпрацювання 
немає. Тому нема і пробле-
ми. Відпрацювання може 
відбуватися лише в добро-
вільному порядку! Від себе 
скажу, якщо б це було у 
вигляді акції - допоможи 
Києву, як наприклад, 
«Допоможи Києву – посади 
дерево», то було б набага-
то цікавіше і я впевнений, 
що студенти б підтримали. 
Це і для Києва корисно, і 
для здоров’я не завадить 
годинку попрацювати! 
 
Як СРК співпрацює з міс-
цевими та державними 
органами влади?  
 
На рівні Києва плідна спів-
праця з  КМДА – проекти 
GPS для ВНЗ – приклад. 
Також відбувається постій-
на, систематична комуніка-
ція з Міністерством освіти 
та Кабінетом Міністрів що-
до питань лобіювання де-
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Студентське самоврядування  

Співпраця – результат 
хорошого початку! 

Мало який керівник самов-
рядування на питання «А 
що було найважчим при 
організації цього заходу?» 
не згадує про процедуру 
узгодження з керівництвом. 
Статус ринкової держави 
поки що не приніс цілкови-
того оновлення поглядів на 
самоврядування. Як це не 
банально звучить, але ак-
тивність студентів ВНЗ 
дорівнює коефіцієнту кори-
сної дії від взаємодії адмі-
ністрації вишу та студент-
ського самоврядування. 
Перефразовуючи це прос-
тішою мовою: хто - кращий 
оратор (у нас це назива-
ється «зачохлити»), у кого 
дядько – ректор, хто на 
Вченій раді краще 
«галасує» - тому й карти в 
руки…тобто сприяння в 
усіх починаннях. 

Згоден, є виші, де ректор 
керується дійсно демокра-
тичними принципами. Тут, 
як правило, переважають 
дискусії на зразок «Де ж 
ваша ініціатива? Чому мов-
чить студентство? За вами 
майбутнє» тощо. Але це 
повідомлення не для таких 

випадків. Їх приводять в 
приклад тим, хто практично 
розчарувався у своїй діяль-
ності і сам починає думати, 
що весь цей студентський 
(громадський) рух – «для 
галочки». 

Із власного досвіду хочу 
поділитися деякими пора-
дами - як бути, коли працю-
вати важко. Заздалегідь 
попереджую, що кожна 
ситуація окремо – індивіду-
альна, і потребує свого 
окремого підходу, тому не 
обов’язково підхід, який 
вам порадив колега, підій-
де і вам. Тому бути треба 
максимально виваженим у 
своїх діях та словах. 

По-перше, імідж керівника 
самоврядування серед 
студентів (рівень підтрим-
ки, повторне переобрання, 
рівень спілкування зі студе-
нтами, особисті лідерські 
якості) породжує імідж в 
очах адміністрації. Якщо 
ОСС та його керівник може 
похвалитися високим пока-
зником, то діалог як міні-
мум із проректором йому 
гарантований. 

По-друге, готовність вирі-
шувати питання, компетен-
тність, відчуття відповіда-
льності, ділові якості, ора-
торське мистецтво змалю-
ють вас як здібного мале-
нького «політика» (не плу-
тати з державним!!!), який 
розуміє принципи вирішен-
ня студентських проблем 
на кожному рівні (тут на 
допомогу прийдуть також і 
знання «студентського» 
законодавства). 

По-третє, не уникайте від-
чуття субординації - пам’я-

ТРИБУНА  

тайте, хто головний. Корис-
туйтесь етикою ділового 
спілкування. 

Коли ви досягли певного 
рівня спілкування з адмініс-
трацією, не зайвим буде 
початок розмови не по суті, 
а з питання про самопочут-
тя, про стан справ у ВНЗ, 
про погоду, а потім плавно 
переходити до справи. Але 
слід враховувати також і 
настрій керівника. 

Напевне, не обов’язково 
нагадувати про звичайні 
повсякденні речі, якими 
щодня користуємося: лю-
б’язність, привітність, вмін-
ня вітатися, посміхатися. 
Це теж треба робити і по 
відношенню до керівництва 
ВНЗ. 

І якщо в натовпі студентів 
ваш ректор чи директор 
впізнає саме вас, кивне у 
вашу сторону головою, 
привітається – тоді я вас 
вітаю! Ви налагодили хоро-
ший взаємозв’язок. 

На мою скромну думку, я 
згадав найбільш практичні 
рекомендації спілкування 
ОСС та адміністрації ВНЗ. 
Існує ще безліч дрібничок, 
необхідних для підтриман-
ня цих теплих взаємин. Їх 
потрібно тренувати на чис-
ленних тренінгах з молоді-
жного розвитку, на школах 
студентського самовряду-
вання, при спілкуванні з 
більш досвідченими коле-
гами. 

Денис Ман, 

Комісія Колегії ВСР з роз-
витку студентського са-

моврядування  

Студентська рада Києва 
(СРК) — об'єднання ор-
ганів студентського са-
моврядування вищих 
навчальних закладів 
столиці. Своє основне 
завдання СРК вбачає у 
захисті, представництві 
та реалізації прав та 
інтересів студентства, 
розвитку їх потенціалу 
через залучення до про-
цесу прийняття рішень 
та реалізації ініціатив 
кожного студента Києва. 
Сьогодні СРК є найпоту-
жнішим неполітичним 
студентським об'єднан-
ням Києва, включаючи в 
себе органи студентсь-
кого самоврядування 33 
ВНЗ міста Києва.  

яких процесів та студентсь-
ких питань. 
Але все ж таки не вистачає 
довіри та відкритості влади 
до студентів загалом.  
 
Які плани у тебе як коор-
динатора Студентської 
ради Києва на 2010 рік? 

Я прагну розвивати надалі 
студентське самоврядуван-
ня Києва, поліпшити комуні-
кацію з органами влади, 
провести низку проектів з 
Секретаріатом СРК для сту-
дентів і ОСС Києва, а також 
зробити так, щоб про СРК і 
роботу СРК знав кожен сту-
дент! 

Де збираєшся відпочива-
ти взимку?  
 
Карпати, Буковель, 15-
20.02 , всіх запрошую!!! 
 

Розмовляла  
Анастасія Сабова  

ДОВІДКА 
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ЗВЕРТАЙСЯ ДО НАС, ЯКЩО 
 

- тобі не виплачують стипендію, 

або неправильно її нараховують 

- адміністрація ВНЗ порушує твої 

права як студента; 

- ти не знаєш своїх прав як сту-

дент; 

- у тебе виникли питання щодо 

освітнього процесу і ти не знаєш 

до кого звернутися; 

Пиши на електронну адресу vsr.sekretariat@gmail.com або ди-

вись контакти на сайті www.studrada.info  

 Газета для студентського самоврядування  

       

14 травня 2010 року в Херсонському 
державному університеті відбудеться 
Всеукраїнська науково-практична кон-
ференція "Болонський процес очима 
студентів".  

      Детальна інформація: 
Ел. Скринька: IRima@ksu.ks.ua 

Тел.: (552) 32-67-58  

 

 

      

 24 лютого 2010 року об 11:00 у Київ-
ському Палаці дітей та юнацтва (вул. 
І.Мазепи, 13, м. Київ) відбудеться уро-
чисте відкриття Тринадцятої міжнаро-
дної виставки навчальних закладів 
"Сучасна освіта в Україні - 2010". 

     Детальна інформація: 

Ел. Скринька:  exhibitions@carshe.com 

Тел.: 461-96-47, 461-96-51,  

 

Конкурс серед студентських лідерів від Інституту світової політики 

Інститут світової політики оголошує конкурс серед студентських лідерів, які вболівають за європейську інтеграцію 
України. Назва творчого змагання - "Чому Україна має бути в ЄС? Як би я пояснив це європейським лідерам, висту-
паючи перед Радою Європейського Союзу?" 

До конкурсу запрошуються молоді люди віком від 16 до 25 років. 

Для участі необхідно надіслати письмову роботу обсягом до 10 000 друкованих знаків документа Word (українською і 
англійською мовами). На першому етапі, що триває з 20 грудня 2009 року до 15 березня 2010 року, журі Конкурсу 
розгляне всі подані роботи та відбере десять найкращих.  

Детальну інформацію про конкурс можна знати на сайті Інституту світової політики – www.iwp.org.ua 

Електронна пошта: konkurs@iwp.org.ua 

Тел.: +38 044 253 28 53  

Анонси освіти і науки  

www.studrada.info 

Круглий стіл: Болонський процес 

        У межах заходів НТО в Україні та 
Національної команди експертів з ре-
форми вищої освіти розпочинається 
серія круглих столів з питань запрова-
дження положень Болонського процесу 
в Україні. 

       1-й захід: 25 січня 2010 року у 
Aктовій Залі Національного університе-
ту «Львівська політехніка». 

       Під час заходу розглядатимуться 
питання: Запровадження положень 
Болонського процесу в Україні: пробле-
ми третього циклу вищої освіти Украї-
ни, можливості та проблеми в рамках 
європейських програми Темпус та Ера-
змус Мундус. 

       До участі запрошуються викладачі, 
науковці, студенти, організації, які пра-
цюють в сфері вищої освіти, громадські 
організації.  

     Детальна інформація: 

Сайт: tempus.org.ua 

Кар’єрна конференція для студентів 
і випускників  

10 лютого 2010 року в  приміщенні Між-
народного  Інституту Менеджменту  
відбудеться четверта щорічна кар’єрна 
конференція для студентів і випускни-
ків Talents Fair 2010, яку організовують 
AIESEC в Україні та портал career.ua.  

Програму  та форму реєстрації на кон-
ференцію  можна знайти на сайті захо-
ду www.talentsfair.org.ua. 

Довідки за телефоном у Києві (44) 383 
0 323.  

Інформація від  

www.unistudy.org.ua 


