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Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (UGRAD) є програмою Бюро у 
справах освіти та культури Державного департаменту США та підтримується народом 
Сполучених Штатів Америки. Програма обміну для студентів ВНЗ надає можливість 
студентам денної форми навчання першого, другого, третього та четвертого курсів 
стаціонарно навчатися в США. У всіх студентів (4-го курсу включно), які приймають участь у 
програмі, після повернення з програми повинен залишатися як мінімум один семестр до 
отримання диплому про вищу освіту. Учасники відбираються шляхом відкритого  конкурсу. 
 
Учасники з Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Казахстану, Молдови, Російської Федерації 
навчатимуться протягом одного семестру без отримання диплому в університетах або 
дворічних чи чотирирічних коледжах США. Учасники з Грузії, Республіки Киргизія, 
Таджикистану, Туркменістану, України та Узбекистану навчатимуться протягом одного 
академічного року без отримання диплому в університетах або дворічних чи чотирирічних 
коледжах США.  
Всі учасники будуть:    

• відвідувати академічні заняття протягом одного року;  

• брати участь у не менш ніж у 20 годинах волонтерської роботи на користь того 
міста, де вони будуть мешкати; та 

• брати участь у стажуванні: стажуванні на неповний робочий день під час другого 
семестру (для учасникив однорічної програми) та програмі підвищення 
професійного досвіду (для учасників семестрової програми ) 

 

Студенти, які на час подання документів на конкурс є першокурсниками, проживатимуть в 
американській родині або студентському гуртожитку та відвідуватимуть дворічний коледж. 
Студенти, які на час подання документів на конкурс навчаються на другому, третьому або 
четвертому курсі, житимуть у студентських гуртожитках та навчатимуться у чотирирічних 
коледжах та університетах.   
 
Ця програма повністю фінансується та передбачає:  

• візову підтримку ( віза J-1) 

• оплату подорожі від міста проживання учасника програми до відповідного 
навчального закладу у США і назад додому після закінчення терміну навчання;  

• обмежене медичне страхування на випадок хвороби або нещасного випадку; 

• плату за навчання та обов’язкові студентські внески; 

• проживання та харчування; 

• щомісячну стипендію; 

• кошти на придбання підручників; 

• різноманітні можливості професійного розвитку випускників обмінних програм. 
 

Вимоги до учасників та критерії відбору описані в аплікаційній формі.  

Кінцевий термін подання анкет – 17:00, 28 лютого 2014 р., п’ятниця  
 

Аплікаційні форми для участі у Програмі обміну для студентів вищих навчальних закладів можна 
отримати в будь-якому офісі представництва IREX в Євразії та в Середній Азії.  А також можуть бути 

отримані з Інтернет www.irex.org  та www.irex.ua. 
 

Рада міжнародних наукових досліджень та  обмінів (IREX) 
вул. Саксаганського 38Д, 2-ий під’їзд, 5-ий поверх, 

Київ 01033 Україна 
Тел/факс: (380)(44) 537-0604, 586-2780, 586 2781 

E-mail: ugrad@irex.ua   Web: http://www.irex.ua  or www.irex.org   


