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1. Один з найкращих навчальних закладів
світу, Стенфордський університет, цієї
осені провів експеримент – безкоштовне
онлайн-навчання для всіх бажаючих по трьом
класам, що стосуються комп'ютерних
дисциплін. Експеримент виявився настільки
успішним, що з січня його буде продовжено і
значно розширено.
Відтепер кожен може зареєструватися для
того, щоб прослухати один курс із списку.
Детальніше на:

http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/33979/Navc
hanna_v_Stenfordskomu_universyteti_start_u_sichni

Крім того, вони розпочали розіграш iPad між
слухачами онлайн-курсів. Детальніше на:
http://labs.stanford.edu/ipad/77cd9b89
2. Міжнародний благодійний фонд «Україна
3000», аналітична агенція «Українська марка»
та ГО «Молодь-Резерв ХХІ» оголошують
старт VI Всеукраїнського молодіжного
конкурсу «Новітній інтелект України».
Конкурс складається з чотирьох номінацій:
1. Конкурс прикладних досліджень з
соціально-економічної тематики (на
задані організаторами теми).
2. Конкурс бізнес-ідей.
3. Конкурс соціальних проектів.
4. Конкурс наукових робіт «Спудейські
есеї».
Детальніше на: http://www.novi.org.ua/ua/
3. Буквально недавно поступила інформація
про існування інформаційного-консультативного центру «Міжнародна Освіта-Академія».
Він займається інформуванням та
консультацією студентів стосовно програм
навчання та різних грантів.
Серед адміністрованих ними зокрема такі як:
1. Central European University (CEU)
2. Open Society Foundation Cambridge
Scholarship 2012-13
3. Global Supplementary Grant Program
4. Open Sosiety Foundation Scholarship in
European Studies 2012
Він є проектом відділу міжнародного
співробітництва Національного університету
«Києво-Могилянська академія», однак до
співпраці запрошуються усі зацікавлені
освітою закордоном з-поза меж Академії.
Детально: http://www.dfc.ukma.kiev.ua/

4. Більше про програму навчання в
Центрально-Європейському університеті
(ЦЄУ), Будапешт, дедлайн подачі заявок до
якого закінчується 25 січня 2012 року.
Цей навчальний заклад акредитований як
приватний університет у США і в Угорщині ,
пропонує навчання з англомовними
програмами у галузях гуманітарних і
суспільних наук на магістерському (програми
МА, MS, LLM, MBA). Зокрема за такими
спеціальностями:
 КОГНІТВНІ СТУДІЇ
 ҐЕНДЕРНІ СТУДІЇ
 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
 ЕКОЛОГІЯ
 ЕКОНОМІКА
 ІСТОРІЯ
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ
 НАЦІОНАЛІЗМ
 ПОЛІТОЛОГІЯ
 ПРАВО
 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
 СЕРЕДНЬОВІЧНІ СТУДІЇ
 СОЦІОЛОГІЯ І СОЦІАЛЬНА
АНТРОПОЛОГІЯ
 ФІЛОСОФІЯ
 БІЗНЕС-ШКОЛА ЦЄУ (open)
Детальніше на:

http://www.dfc.ukma.kiev.ua/index.php?page=2511
або http://www.ceu.hu/about

5. Планується проведення презентації для
нашого факультету від ІКЦ «Міжнародна
Освіта-Академія», де буде розповідатись про
ті проекти, які вони адмініструють, зокрема
про програму навчання в ЦЄУ.
Вона планується цього тижня (19.12–23.12),
тому слідкуйте за новинами! 

