
 

 
 
 
 

Інформаційний листок 
 

До уваги деканів факультетів, директорів інститутів 
та керівників підрозділів університету! 

 

Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 148 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК 
ЛІТНІ ШКОЛИ 

 
1. Літня академія Карл Фрідріх Гьорделер-Коледж. 
Літня академія 2010 на тему Східне партнерство та якісне управління – 
це перша літня академія від Карл Фрідріх Гьорделер-Коледж для 
учасників з Арменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії, Молдови та 
України. 
Двотижневий семінар відбудеться в Берліні та однотижнева практика   
в суспільному секторі в Центральній Європі в період з 28 червня по 18 
липня 2010. Кінцевий  термін подання заяв 28 лютого 2010 року. 
Детальніше: www.goerdeler-kolleg.de 
 
2. Міжнародна літня школа "Права людини та медицина". 
19-26 червня 2010 року в передмісті Варшави - Медзешині - 
проходитиме Міжнародна літня школа з Прав Людини "Права людини 
та медицина", що організується Гельсінкським фондом з прав людини.  
Літня школа буде присвячена питанням, пов'язаним із захистом Прав 
Людини в медичній системі. Робочою мовою школи є російська. 
До участі в відборі на школу запрошуються активісти правозахисних 
неурядових організацій, співробітників вузів, а також представників 
органів публічної влади й установ, які ведуть діяльність, пов'язану із 
Правами Людини в галузі медицини з країн Центральної та Східної 
Європи, а також СНД, мають вищу освіту або навчаються на 
останньому курсі в вузі, та раніше не приймали участі в літніх і зимових 
школах з Прав Людини, організованих Гельсінкським фондом з прав 
людини. 
Крайній строк подачі заявки до 28 лютого 2010 року на 
summer@hfhrpol.waw.pl. 
Детальніше: ciacy.org.ua 
 

http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/27687.asp
http://www.goerdeler-kolleg.de/


3. Літня школа «Право в Німеччині» 
Факультет правничих наук Національного університету «Києво 
Могилянська академія» та Школа Німецького Права, заснована 
Гейдельберзьким університетом, університетом м. Майнц та 
Ягеллонським університетом, спільно з Німецькою службою 
академічних обмінів (DAAD) запрошують до участь в літній школі 
«Право в Німеччині», 21 червня – 09 липня 2010 року, м. Київ  
До участі в Літній школі запрошуються викладачі, аспіранти та 
студенти старших курсів вищих юридичних навчальних закладів та 
юридичних факультетів ВНЗ України та сусідніх країн (конкурсний 
відбір).  
Протягом першого тижня (з 21 до 25 червня) учасникам буде 
запропонований курс вдосконалення німецької мови для правників. 
Наступні два тижні (з 28 червня до 09 липня) будуть присвячені 
вивченню європейського та німецького права. Після закінчення Літньої 
школи, за умови успішного складання підсумкового іспиту, видається 
Сертифікат.  
Кінцевий термін подання аплікацій - 31 травня 2010 року.  
Детальна інформація: http://eu.prostir.ua/grants/238856.html 
 

4. Розпочато відбір учасників до Літньої школи з 
інтелектуальної власності в Україні. 
Літня школа ВОІВ – це двотижневий захід інтенсивного навчання за 
програмою, розробленою ВОІВ, яка охоплює базові аспекти 
інтелектуальної власності. Школа розрахована на студентів, 
викладачів та молодих фахівців, досвід роботи яких у сфері 
інтелектуальної власності не перевищує п’яти років. Робоча мова 
літньої школи – англійська, що дозволяє залучити до участі студентів з 
усього світ. 
Літня школа ВОІВ 2010 року працюватиме при Одеській національній 
юридичній академії в період з 19 по 30 липня 2010 року. 
Програму заходу, реєстраційну форму та додаткову інформацію 
розміщено на сайті ВОІВ – www.wipo.int з 26 січня по 5 травня 2010 
року. 
Також ви можете надсилати запитання на електронну 
адресу wuss@sdip.gov.ua.  

 
Випуск № 148 інформаційної системи «Джерело» можна знайти 
на сайті: http://ipd.kpi.ua 

За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) -  головного корпусу,  
Тел: 406-80-19, контактна особа – Мирошник Олександра 
E-mail: s.shukayev@kpi.ua. 
Керівник відділу міжнародних проектів   Шукаєв С.М. 
23.02.2010 
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