
План заходів    
  Вистави «Освіта за кордоном» 

16-18 листопада 2017 року 
16 листопада 2017 року 
Національний центр ділового та культурного співробітництва   «Український дім» 
Фойє Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» 
11.00 – 12.00                                                     Урочисте відкриття виставок 
                                                     «Освіта та кар’єра – День студента 2017»  та  «Освіта за кордоном» 
                                                                                                Огляд виставок 

    
              

  
Медіа-Центр  (Фойє Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім») 
13.00 – 14.00 Презентація «Проект  «Тераз Вроцлав» – якісна освіта в Польщі (м. Вроцлав)» 

14.00 – 14.30 Презентація «Магістратура у Франції для українських студентів» 

14.30 – 15.00 «Вивчай мову і навчайся в Лодзінському технічному університеті!» 
POLITECHNIKA ŁÓDZKA 

15.00 – 15.30 Презентація «EDHEC Business School: Англомовна вища освіта у Франції у галузі менеджменту 
та фінансів», EDHEC Business School – 1 місце у світі за рейтингом Financial Times ( MSc Finance ) 
(презентація англійською мовою) 

15.30 – 16.00  Презентація «Навчання у Познані» 
Study in Poznan 

16.00 – 17.00 Презентація «Навчання в Польщі» 
FUNDACJA EDUKACYJNA „PERSPEKTYWY” 

17.00 – 17.30 Презентація «Безкоштовне навчання в кращих державних університетах Словаччини» 
Програма “Free student” 

11.00 – 18.00 Робота виставок  «Освіта та кар’єра –  День студента  2017»  
та  «Освіта за кордоном» 

17 листопада 2017 року  
Національний центр ділового та культурного співробітництва   «Український дім» 
Медіа-Центр (Фойє Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім») 
13.00 – 13.30 Презентація «Доступна середня європейська освіта. Зустріч із представниками навчальних 

закладів» 
Osvitamarket 

14.00 – 15.00 Презентація «Навчання в Польщі» 
FUNDACJA EDUKACYJNA „PERSPEKTYWY” 

15.00 – 15.30  Презентація «Навчання у Познані» 
Study in Poznan 

15.30 – 16.00 Презентація «Вища інженерна освіта у Франції. Університет Париж 13, вища інженерна школа 
Галілей» 

16.05 – 16.35 Презентація «Університет Лотарингії – один з найбільших французьких і європейських 
університетів» 

16.40 – 17.10 Презентація «Як українським студентам поступити на  1-й курс у французькій університет» 

11.00 – 17.00 Робота виставок  «Освіта та кар’єра –  День студента 2017»  
та «Освіта за кордоном» 

18 листопада 2017 року 
Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» 
Медіа-Центр (Фойє Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім») 
11.30 – 12.00 Презентація «Навчання в технічному університеті у м. Кошице (Словаччина)" 



12.00 – 13.00 Презентація «Навчання в Польщі» 
FUNDACJA EDUKACYJNA „PERSPEKTYWY” 

13.00 – 13.30 Презентація «Австрія, Німеччина, Канада - освіта вищого гатунку»  
 Intellect Guide 

13.40 – 14.40 Презентація «Навчання в Латвії» 
Association of higher education export 

15.00 – 16.00 Презентація  «Навчайся в Чехії» 
 

11.00 – 17.00 Робота виставок  «Освіта та кар’єра –  День студента 2017»  
та «Освіта за кордоном» 

 
 
 


