
Коледж Європи

Незалежний заклад післядипломної освіти з європейських студій

Пропагування духу солідарності та взаєморозуміння між народами 
Європи і виховання еліти молодих керівників Європи

Брюгге, Бельгія (з 1949)                                  Натолін, Польща (з 1992)



Умови навчання
Спеціальності:

• Магістр європейського права (Брюгге)

• Магістр європейських економічних студій (Брюгге)

• Магістр європейських політичних і управлінських студій (Брюгге)

• Магістр міжнародних відносин і дипломатичних студій ЄС (Брюгге)

• Магістр трансатлантичних відносин (Брюгге)

• Магістр європейських міждисциплінарних студій (Натолін)

Тривалість навчання: 1 рік (два семестри)

Стипендія: для всіх студентів з країн Європейської політики сусідства, серед яких і 
Україна. 

Стипендія покриває: вартість навчання, проживання (гуртожиток, по 1 людині в кімнаті), 
триразове харчування, вартість проїзду з місця проживання до місця навчання (в 
один і зворотній бік, 2 рази). 



Сутність навчання

- Базові теоретичні предмети

- Предмети з професійних здібностей

- Додаткові добровільні заняття

- Написання магістерської роботи 

- Навчальні поїздки

- Участь у міжнародних змаганнях

- Зустрічі з високоповажними гостями

- Студентські групи

- Постійне пізнання культур і традицій



Вступ
Вимоги та документи: 

- диплом магістра або бакалавра  

- знання англійської та французької мов

- резюме

- професійний досвід

- інші освітні документи

- мотиваційний лист

- два рекомендаційні листи

- копія паспорта

Етапи вступу:

- 1-й: Зареєструватися і заповнити аплікаційну форму на сайті Коледжу 
www.coleurope.eu (цього разу дедлайн – 16.01.2019)

- 2-й: Пройти співбесіду в Києві (березень-квітень)

- 3-й: Отримати повідомлення про зарахування (травень-червень)

- 4-й: Початок навчання (вступний курс у серпні + початок у вересні)



Поради
До навчання:
- Ретельно і завчасно готувати документи (переклад 

освітніх документів, рекомендаційні листи, мовні 
сертифікати)

- Мати на увазі ключові показники успішного кандидата 
(освіта, професійний досвід, наукова і громадська 
активність, рівень мов, якість рекомендацій).

- Бути сміливим і подаватися (щороку 15-20 українців!)

Під час навчання:
- Бути допитливим, креативним, відкритим до критики
- Бути успішним у навчанні і активним поза ним
- Знати і застосовувати тайм-менеджмент
- Презентувати власну країну і вивчати інші
- Знайомитися і розвивати контакти

Веб-сайт і більше інфо:
https://www.coleurope.eu/
CoE Alumni Association – Regional Group in Ukraine
https://www.facebook.com/CoE.Ukraine.alumni/
E-mail: pavlo.cherkashyn@coleurope.eu

https://www.coleurope.eu/
https://www.facebook.com/CoE.Ukraine.alumni/
mailto:pavlo.cherkashyn@coleurope.eu

