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№ 928 від 11 жовтня 2017 р.
Щодо участі в заходах в рамках Міжнародного
Інформаційного тижня Програми ЄС Еразмус+

Ректору вищого навчального закладу
України

Шановний пане Ректоре!
Національний Еразмус+ офіс в Україні висловлює Вам свою щиру повагу та звертається з
проханням делегувати представника Вашого вищого навчального закладу взяти участь у заходах
в рамках Міжнародного Інформаційного тижня Програми Європейського Союзу Еразмус+,
що відбудеться з 6 по 10 листопада 2017 р. у м. Києві.
Заходи в рамках Міжнародного Інформаційного тижня організовано Національним
Еразмус+ офісом в Україні (Проект ЄС) спільно з Представництвом Європейського Союзу в
Україні, Виконавчим Агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА),
Міністерством освіти і науки України у тісній співпраці з Національними агентствами Еразмус+
(Німеччина, Великобританія), Національними Еразмус+ офісом в Казахстані та закладами вищої
освіти в м. Києві (Національний університет харчових технологій, Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Київський університет імені Бориса
Грінченка, Національний транспортний університет).
Протягом Міжнародного Інформаційного тижня Програми ЄС Еразмус+ буде проведено
такі заходи:
6.11.17 – День Жана Моне: семінар як подавати заявки на конкурс та реалізувати проекти
7.11.17 – День Міжнародної кредитної мобільності: семінар як готувати заявки на
конкурс та реалізувати проекти
7.11.17 – Щорічна конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України: інноваційна
політика та урядування в контексті забезпечення якості»
8.11.17 – День переможців та виконавців проектів Еразмус+ Розвитку потенціалу вищої
освіти (CBHE): як управляти та реалізовувати проекти
9.11.17 – Міжнародний Інформаційний день Програми Еразмус+: Розвиток потенціалу
вищої освіти (CBHE) - нові конкурси: що нового?
10.11.17 – Інформаційний День з індивідуальних можливостей в рамках Програми
Еразмус+ для студентів, випускників, викладачів та адміністративного персоналу.
Участь у заході безкоштовна. Проїзд не відшкодовується. Учасники забезпечуються кавабрейками. Програма заходу додається.
Користуючись нагодою, хотіли б подякувати Вам за підтримку і висловити сподівання на
плідну і конструктивну співпрацю.
З повагою,
Директор проекту ЄС
«НЕО в Україні»

Світлана Шитікова
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