Графік семінарів та вебінарів Програми імені Фулбрайта
у січні-лютому 2013 року
29 січня, вівторок,
17:00
Вебінар / семінар

30 січня, середа,
17:00
Семінар
Мова – англійська

1 лютого, п’ятниця,
17:00
Семінар
Мова – англійська

6 лютого, середа,
17:00
Вебінар / семінар

Загальні вимоги до учасників конкурсів за програмами Fulbright Graduate Student
Program та Fulbright Faculty Development Program, критерії відбору та етапи
конкурсу, підготовка конкурсного пакету документів, процедура заповнення
онлайнової анкети.

Internationalization and Higher Education: The Truly Global Student
Семінар проводитиме Джой Паттісон (Joy Pattison), інтерн Програми імені
Фулбрайта (State University of New York, College at Buffalo, Buffalo, NY,
M.S. Program in Higher Education and Student Affairs Administration).

Unlocking the Code: Writing Effective Fulbright Essays
Семінар з написання конкурсних есеїв на програму Fulbright Graduate Student
Program проводитиме Ів Сміт (Eve Smith), стипендіатка програми English Language
Fellow Program 2012/13, фахівець з методики викладання англійської мови,
Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Загальні вимоги до учасників конкурсу за програмою Fulbright Faculty
Development Program (FFDP), критерії відбору та етапи конкурсу, умови ґранту,
особливості вибору американських університетів/дослідницьких установ для
фіналістів, дослідницькі можливості програми.
У семінарі братимуть участь випускники програми FFDP:
Тетяна Огаркова, стипендіатка Faculty Development Program 2011/12
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Мова та література / Методологія та історія порівняльного літературознавства
University of Arkansas, Fayetteville, AR
Альона Секан, стипендіатка Faculty Development Program 2011/12
Інститут харчових біотехнологій і геноміки НАН України
Біологія /Новітні стратегії отримання генетично інженерних рослин
Western Regional Research Center, Albany, CA

13 лютого, середа,
17:00
Вебінар / семінар

Умови конкурсу за програмою Fulbright Faculty Development Program (FFDP),
етапи відбору, критерії оцінювання конкурсних проектів.
У семінарі братимуть участь експерти Програми імені Фулбрайта:
Віталій Нестеренко, експерт у сфері інноваційних розробок, фармацевтична
корпорація «Артеріум»
Ph.D. in Chemistry, University of Illinois at Urbana-Champaign, Champaign, IL
Ірина Рудик, стипендіатка Fulbright Scholar Program 2006/07
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Лінгвістика / University of California, Berkeley, CA

Для реєстрації на вебінар/семінар просимо заповнити реєстраційну форму або зателефонувати за
номером (044) 287-07-77 не пізніше, ніж за день до дати проведення події. Учасникам вебінару на
електронну адресу надійде повідомлення з посиланням, яке дозволить взяти участь у вебінарі.
Приєднатись до онлайнової презентації або прийти на семінар потрібно за 10 хвилин до початку.
Необхідною умовою участі у вебінарі є наявність швидкісного інтернету, навушників та мікрофону. Ви
зможете переглядати презентацію на екрані комп’ютера, слухати коментарі представників офісу та
ставити запитання після вебінару.
Мова вебінарів/семінарів – українська або англійська.

Місце проведення
Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні, м. Київ, вул. Еспланадна 20, офіс 904
(будівля знаходиться одразу біля виходу з метро «Палац Спорту», у вестибюлі потрібно пройти до ліфту у
правому крилі та піднятись на 9-й поверх).

