
16.02.2012

C:\Documents and Settings\Пользователь\Рабочий
стол\information_letter_Study_in_Japan_Fair.doc

                                                                                  ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ЯРМАРОК «ОСВІТА В ЯПОНІЇ»

19-20 березня 2012 року  Українсько-Японський Центр НТУУ «КПІ» вдруге
проводить ярмарок японських університетів «Освіта  в Японії».

Організатори ярмарку:  Українсько-Японський Центр НТУУ «КПІ» за підтримки
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,  Посольства Японії в Україні,
Японського агентства  міжнародного співробітництва (JICA).

Цілі заходу:
- ознайомлення представників  університетів Японії з системою освіти,
організацією наукових досліджень та з умовами навчання студентів  в Україні;
- ознайомлення українських студентів,  аспірантів, молодих вчених, учнів  середніх
шкіл України з освітніми програмами університетів Японії та з можливостями
отримання освіти в Японії;
- налагодження міжуніверситетського співробітництва.

Для участі в ярмарку «Освіта в Японії» в Україну прибуде делегація Міністерства
освіти, культури, спорту, науки та технологій Японії та представники університетів Японії
(Кіото, Ойта, Нагоя, Ріцумейкан, Тойо, Тохоку, Хоккайдо, Цукуба, Шідзуока).

 Планується проведення зустрічей між представниками університетів Японії та
університетів України з питань міжнародного співробітництва в галузі освіти,  науки,
культури.

Студенти університетів України будуть мати можливість 19 березня (пн) з 12:30
до 14:00 прослухати профільні лекції професорів японських університетів.

Відкриття ярмарку «Освіта в Японії» відбудеться 20 березня у Центрі культури
та мистецтв НТУУ «КПІ» (проспект Перемоги, 37) о 13.00 (вт).

На відкритті Ярмарку планується звернення з вітальним словом представників
Міністерства освіти і науки, молоді  та спорту України та Міністерства освіти, культури,
спорту, науки та технологій Японії, керівництва НТУУ «КПІ», Посольства Японії в Україні,
керівництва Українсько-Японського Центру НТУУ «КПІ».

Важливими складовими заходу стануть  презентації університетів Японії, бесіди та
індивідуальні консультації для студентів та аспірантів університетів України.

Українсько-Японський Центр НТУУ «КПІ» запрошує всіх бажаючих відвідати
заходи, які будуть проходити під час Ярмарку, і ближче ознайомитися з культурою такої
далекої і такої загадково успішної країни – Японії  та з можливостями навчання в Японії.

До участі в заходах запрошуються представники ЗМІ.
Більш повну інформацію можна отримати у:
менеджерів Департаменту міжнародного співробітництва:
Огородника Євгена Анатолійовича за тел. (044) 406 84 75;
Луговської Катерини Олександрівни за тел. (044) 406 82 67;
менеджера Українсько-Японського центру НТУУ «КПІ» Брондзі Ольги Олегівни за тел.(044) 236-69-79
та на сайті: www.uajc.com.ua


