ЛИСТОПАД 2017

ЄВРОДАЙДЖЕСТ
Будь у курсі європейських новин та можливостей!

Новини ЄС
Підсумки семінарумайстерні «Сучасні
тренди викладання
Європейських
Студій» у Чернівцях

Саміт Східного
партнерства 2017:
Сильніші разом

Підсумки семінарумайстерні «Сучасні тренди
викладання Європейських
Студій» у Чернівцях
31 жовтня 2017 р. у Чернівцях зібралось понад 20 представників вишів з
різних частин України (від Харкова і Сум до Львова і Тернополя) з метою
ознайомитись з новими трендами у викладанні Європейських студій.
Семінар-майстерня був організований Українською Асоціацією
Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції у рамках проекту

Контакти
Українська Асоціація Викладачів і
Дослідників Європейської Інтеграції
Email: aprei.ukraine@gmail.com
Тел.: +38 (050) 620 8193
+38 (067) 315 92 24
web-site: aprei.com.ua

Програми ім. Жана Моне Еразмус+ “Enhanced Visibility on European
Integration Teaching and Research” у співпраці з Науково-дослідним
інститутом європейської інтеграції та регіональних досліджень
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Запрошеним доповідачем була Каріна Баранцева – доцент кафедри права
Європейського гуманітарного університету (м. Вільнюс, Литва). У форматі
інтерактивної презентації вона ознайомила із сучасними практиками
викладання євроінтеграційної тематики як в ЄС, так і в Україні, співставила
досвід роботи з несхожими цільовими групами, продемонструвала різні
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методи та підходи для викладання саме предметів, що стосуються
Європейських Студій, акцентувала на ключових викликах та

учасниками семінару забезпечили успішне проведення семінару та

College of Europe:
Applications for the
Academic Year 2018/19 are
Open

підтвердили необхідність організації подібних семінарів у

Are you dreaming about a career in European Affairs?

майбутньому.

Are you looking for a postgraduate programme to raise

недоліках при викладанні різних аспектів європейської інтеграції.
Нешаблонність презентації Каріни Баранцевої, її педагогічна
майстерність у поєднанні з максимальною інтерактивністю з

your competitiveness on the EU job market? The College
of Europe with its two campuses in Natolin (Warsaw) and
Bruges is the best place to live, learn and experience
Europe!
The College of Europe, founded in 1949, is one of the
oldest and most prestigious postgraduate academies of
European studies. It fosters academic understanding of
the political, legal, economic and international dynamics
surrounding the European integration. The bilingual
Master of Arts in European Interdisciplinary Studies
offered by the Natolin Campus of the College of Europe
also enables students to specialise in European History
and Civilisation as well as in European Neighbourhood
Policy.
The College of Europe welcomes every year students from

Своєю чергою, Анатолій Круглашов - директор НДІ європейської
інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного

EU Member States, neighbouring countries and beyond,
giving them the opportunity to raise their profile before
starting a career within national administrations,

університету імені Юрія Федьковича поділився досвідом реалізації

diplomacy, European or international organisations, civil

проекту «Інновації у вивченні та викладанні Європейських студій»

society or the private sector.

(INOTLES).

Many scholarships are offered to students wishing to join
the College.
The applications for the year 2018-2019 are open from
November, 1st 2017 to January, 17th 2018. Do not
hesitate any longer and apply to the College of Europe!
https://goo.gl/Ro7Fz7

Цитата
Давайте не розглядати "Східне партнерство" як
спосіб запобігти прагненню країн регіону до
перспективи членства в ЄС. Європейський Союз має
захищати себе від тих, хто кидає йому виклик – а не
від тих, хто на це дивиться з надією та захопленням.
Україна розраховує (насамперед) на так звані "чотири
союзи" - енергетичний союз; цифровий єдиний ринок;

Підсумовуючи, Ірина Сікорська – голова Української Асоціації

митний союз та асоціація з Шенгенською зоною. Ми

Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції подякувала усім

хочемо більше Європи в Україні.

учасникам за плідну роботу і закликала долучитись до роботи
Асоціації, наголосила на важливості об’єднання зусиль для
популяризації євроінтеграційної тематики і висловила впевненість,

Петро Порошенко,
Президент України

що подібні ініціативи, які організовуються Асоціацією, сприятимуть
подальшому зміцненню Європейських Студій в Україні.
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Саміт Східного партнерства
2017: Сильніші разом

- Ширша взаємодія з базовими організаціями
громадянського суспільства та їхня цільова підтримка;
- Підтримка підприємств і надання кредитів у місцевій
валюті у партнерстві з ключовими міжнародними

4 листопада у Брюсселі відбувся П’ятий Саміт Східного
партнерства. Під час заходу було відзначено досягнення
попередніх двох років відносин Європейського Союзу з
шістьма східними країнами-партнерами і запропоновано 20
практичних результатів до 2020 року, які принесуть відчуть
переваги громадянам.
Саміт, який проводиться на рівні Голів Держав і Урядів, зібрав в
одному колі інституції Європейського Союзу, представлені
Президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером і
Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, 28
Держав-членів ЄС і шість східних Держав-партнерів, а саме
Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Республіку Молдову й
Україну. До них також приєдналися Високий представник ЄС із
закордонних справ і політики безпеки та віце-президент
Європейської Комісії Федеріка Могеріні, член Європейської
Комісії з питань Європейської політики сусідства та
переговорів щодо розширення Йоганнес Ган і член
Європейської Комісії з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом.

фінансовими організаціями;
- Покращення спроможності країн-партнерів до
використання переваг можливостей торгівлі з ЄС і
один з одним;

- Зобов’язання у сфері реформ і конкретні інвестиції в
галузі енергоефективності;
- Розвиток якісніших і безпечніших транспортних
зв’язків до 2030 року за допомогою довгострокових
інвестицій, спрямованих на забезпечення сполучення
країн-партнерів з ЄС і між собою;
- Цифровий пакет, у тому числі конкретні кроки в
напрямку гармонізації роумінгового ціноутворення та
зниження роумінгових тарифів між країнамипартнерами, простіший і дешевший доступ в інтернет
за допомогою розгортання національних стратегій
широкосмугових мереж і підтримка створення робочих
місць у цифрових галузях;
- Новий посилений пакет підтримки молоді й освіти;
- Новий всеосяжний підхід до комунікації з питань

Учасники схвалили Спільну декларацію Саміту, а також
просунилися вперед щодо низки договорів, зокрема нової
двосторонньої угоди між Європейським Союзом і Вірменією,
Угоди про спільний авіаційний простір з Вірменією й Угоди про
розширення Транс’європейської транспортної мережі ЄС (TENT) до східних країн-партнерів.

допомоги у рамках Східного партнерства і посилення

Європейський Союз, його Держави-члени та Державипартнери схвалили наступні практичні результати, що
визначають чіткий план дій до 2020 року:

до співпраці.
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стратегічної комунікації.
На Саміті також було схвалено переглянуту
багатосторонню інституційну структуру Східного
партнерства, що передбачає посилення політичної
координації та більш орієнтований на результат підхід
Джерело: https://goo.gl/q3DtfF
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Студенти, які вступають до магістратури в
Швецію на денну форму навчання можуть
претендувати на стипендію в рамках
Swedish Institute Study Scholarships.
Дедлайн - 15 січня 2018 р.
https://goo.gl/d6dZPt

Стипендіальна програма Emile Boutmy
Scholarships була створена університетом
Sciences Po (Париж) для підтримки кращих
студентів, які не є представниками країн
ЄС і які вперше вступають на навчання до
університету на одну з програм
бакалаврату або магістратури. Дедлайн 3 січня/26 квітня 2018 р.
https://goo.gl/8HFwYw

Стипендія від університету New
Europe College

Університет New Europe College у Румунії надає стипендії на 2018/2019
навчальний рік. Стипендію можуть отримати молоді вчені та дослідники, які
працюють у галузі гуманітарних, соціальних і економічних наук.
Умови: щомісячна стипендія, оплата проживання та навчальних матеріалів
Коли, де: 2018/2019 навчальний рік, Румунія
Дедлайн: 7 грудня
https://goo.gl/YpsXnU

The World Youth
Alliance Europe
Internship Program
provides opportunities
for young people who
are inspired by the
ideas and work of WYA
to gain professional
skills working on WYA’s
projects and in
advocacy activities in
the European
institutions.
Deadline: 01 December
2017
Open to: all the eligible
candidates in the
European region
Benefits: free
accommodation is
provided, during your
https://goo.gl/Bn7aBa

A Conference of the ECPR
Standing Group on Central
and Eastern European
Politics
The political leadership lies at the
origin of most transformations in
democracies today. This is of
particular importance in Central
and Eastern Europe.
Deadline: 01 February 2018
Open to: researchers or PhD
candidates
Venue: 19-21 April 2018 , ClujNapoca (Romania)
https://goo.gl/vAxjP4

КОНФЕРЕНЦІЯ

Із офіційним оголошенням
конкурсів можна ознайомитись у
черговому номері Офіційного
вісника Європейського Союзу від
25.10.2017.
https://goo.gl/jSV9Yh

World Youth Alliance
Europe Internship
Program in Belgium

СТАЖУВАННЯ

Конкурси Програми
Еразмус+ 2018 року
ВІДКРИТО!

СТИПЕНДІЯ

Стипендіальна програма для навчання у
Франції

КОНКУРС

МОЖЛИВОСТІ

Стипендіальна програма для
навчання в Швеції

