
А.Пятова

відділ міжнародних проектів

19 жовтня 2017 р.

Інформаційний тиждень

Програми Еразмус+

6-10 листопада 2017 р.



6.11.2017 (понеділок)

Що? День Жана Моне: семінар як подавати 
заявки на конкурс та реалізувати проекти
Де? Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», м. Київ, просп. Перемоги, 37, 
Головний корпус, зала засідань Вченої ради
Коли? 9:30-18:00
Цільова аудиторія: переможці та виконавці 
проектів напряму Жан Моне, представники 
закладів вищої освіти
Реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА. Форма для участі за 
посиланням:
https://goo.gl/forms/XS40HUoVLaOEtxxo2

https://goo.gl/forms/XS40HUoVLaOEtxxo2


7.11.2017 (вівторок)
Що? День Міжнародної кредитної мобільності: 
семінар як готувати заявки на конкурс та реалізувати 
проекти
Де? Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», м. Київ, просп. Перемоги, 37, Головний 
корпус, зала засідань Вченої ради
Коли? 9:00-17:00
Цільова аудиторія: представники відділів 
міжнародних зв’язків, відповідальні за Еразмус+ та 
організацій, готових приймати студентів з Європи для 
проходження практики
Реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА. Форма для участі за 
посиланням: https://goo.gl/forms/tOzlJbKk4nyg5ACL2

https://goo.gl/forms/tOzlJbKk4nyg5ACL2


7.11.2017 (вівторок)

Що? Щорічна конференція «Європейська 
інтеграція вищої освіти України: інноваційна 
політика та урядування в контексті 
забезпечення якості»
Де? Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 
60, Зала Вченої ради
Деталі щодо участі:

http://erasmusplus.org.ua/…/1613-vi-mizhnarodna-
naukovo-pra…

https://l.facebook.com/l.php?u=http://erasmusplus.org.ua/novyny/1613-vi-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-bolonskyi-protses-vriaduvannia-u-systemi-vyshchoi-osvity-v-konteksti-zabezpechennia-iakosti-71117-m-kyiv.html&h=ATPMAQt-ukQKNZtf6nuODJQ2kVO_6RcvmY_z217EyGpdrjFvc59QWXTzKwiMcP5GoskPoA18gT8FkvV26U1P5_mH7UjsuM4pRz3Cf5XNhj4SRSkIhyJBZFAuQcbeOzsHmam2KDUIJm-ohnOgECrc-4QYCHNRopOEwjOn6vkUqxl-qL1Ki_CaL9V6L77rEfYdwO4A4oZZOqHfa-al5nhEUbKXYPbd_JKhJriQNERw4sGJQoXjGYvj4KfTC2tKSBP1Bb3XciwxEIsadumqoaJ9


8.11.2017 (середа)

Що? День переможців та виконавців проектів 
Еразмус+ Розвитку потенціалу вищої освіти 
(CBHE): як управляти та реалізовувати проекти
Де? Київський університет імені Бориса 
Грінченка, м. Київ, вул. Тимошенка 13-Б, (зала 
уточнюється)
Коли? 9:00-18:00
Цільова аудиторія: переможці та виконавці 
проектів напряму CBHE
Реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА. Форма для участі за 
посиланням: https://goo.gl/forms/XNpFdRZEV0NI
XOkj2

https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/forms/XNpFdRZEV0NIXOkj2&h=ATP24hKovh_1HCuSCvxDERbON_IkVzJAe-n7-HPvUkfWMEvUKe4I4BdyFPnNCsz-K72GhWu_t212WVTEQnu7Z1YSu2gpEoAmTogGG2sFf0L2NkQGmVbJjKVPlwnmMeTwJwMG0gJ9bRSrQObVmruTNsjASPKAntGRJudPV6B3kVmHoh3uozv2lKgBBj0oN-toYUz2GV_Df_e1z2QGktcBwMNrwbKpAxvAG4mcEpXEGMA7V8Z8K79NvXDvVyLfWhrFmOtWgWha6dQmLN6e3pe7


9.11.2017 (четвер)
Що? Міжнародний Інформаційний день 
Програми Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої 
освіти (CBHE) - нові конкурси: що нового?
Де? Національний транспортний університет, м. 
Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, (зала 
уточнюється)
Коли? 9:00-18:00
Цільова аудиторія: представники закладів 
вищої освіти, науково-дослідницьких установ, 
громадських організацій, роботодавців та інших 
зацікавлених осіб у модернізації вищої освіти
Реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА. Форма для участі за 
посиланням: https://goo.gl/forms/kWRXX1dM0hY
EpEIg2

https://goo.gl/forms/kWRXX1dM0hYEpEIg2


10.11.2017 (п’ятниця)

Що? Інформаційний День з індивідуальних 
можливостей в рамках Програми Еразмус+ для 
студентів, випускників, викладачів та 
адміністративного персоналу
Де? Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 
60, (зала уточнюється)
Коли? 13:00-17:30
Цільова аудиторія: студенти, випускники, 
викладачі, адміністративний персонал.
Реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА. Форма для участі за 
посиланням:https://goo.gl/forms/tXsvwCenssgbH
OKe2

https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/forms/tXsvwCenssgbHOKe2&h=ATNtGJJZj5bpFcGLpN6Pe-swo-ltHNtCWYUo2DGwD1dbhi1m4-7svjHu_0edMIQffmWWO32GwwWZiQFcPQGa49_RVtvIGl9X1Sacsj_OzZAlaDKhZyVhNKew7kvaDLQk83COGAOWH369U8Kgd63q2sTzE-KTwV86GMzB2gz53vbvLTuFJbjo2soNYlwNDuUpZgvGfwN2HwrepF1YK-GETSCKpv2nEawrv4O2zCtQsWd4a-771dDsfNLXNpurHXIa9AeICeJW__RGunLy2CMY




Бажаю гарного дня!

Бажаю гарного дня!


