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Перш за все я хотіла би представитися
Вам як новий керівник Інформаційного
центру DAAD у Києві. Після довгих років
роботи у головному офісі DAAD у Бонні я
рада новій змозі представляти DAAD безпосередньо в іншій країні, як я вже робила
у 2004–2007 роках у Киргизстані. За освітою я славістка, тому мене завжди приваблював східний напрямок.
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Перші тижні принесли багато вражень, цікавих зустрічей з колегами та партнерами.
Також під час бабиного літа з рекордними
температурами Київ показав найкращі свої
сторони – жваве місто, де хочеться жити та
працювати.
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Рекордні температури та теплі сонячні промені призвели і до рекордної кількості відвідувачів „Німецького саду“ у Посольстві
ФРН у Києві, де 26 вересня DAAD разом з
багатьма іншими німецькими організаціями
презентувала Німеччину інформаційним
стендом на тему навчання у Німеччині.
Адже осінній семестр завжди сповнений
інформаційними заходами, які проводяться
Інформаційним центром та лекторами у
вищих навчальних закладах у різних містах
України на тему навчання у Німеччині та
стипендійних програм DAAD. Ви можете
зайти на нашу веб-сторінку та дізнатися,
чи не планується щось і у Вашому регіоні.
Крім того, там Ви знайдете також важливу
інформацію щодо строків подання документів, нових можливостей отримання фінансування та багато іншого. Ласкаво просимо!

Звичайно ж, DAAD відповідає не лише за
стипендійні програми. Завдяки таким проектам, як, наприклад, німецькомовні програми в українських вузах, східні партнерства,
семінари та літні школи DAAD надає різноманітну підтримку партнерствам між українськими та німецькими вузами. Як Інформаційний центр DAAD, так і мережа лекторів DAAD у різних містах України надають
підтримку в питаннях міжвузівських партнерств. У наступних інформаційних бюлетенях ми плануємо поступово представляти Вам деякі існуючі міжвузівські партнерства, а також познайомити Вас з представниками DAAD у різних містах України. Пробувши всього лише чотири тижні в Україні,
я ще багато чого маю для себе відкрити. Я
запрошую Вас разом зі мною відправитися
у цю дослідницьку подорож та сподіваюся,
вона виявиться для Вас не менш цікавою,
ніж для мене.
З щирими привітаннями,
Гізела Ціммерманн
керівник Інформаційного центру DAAD у
Києві
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Літні школи Go East
2016

В рамках програми "Літні
школи Go East 2016" Німецька служба академічних обмінів (DAAD) виділяє стипендії для німецьких студентів для участі у літніх
школах у країнах Центрально-Східної та ПівденноСхідної Європи, Східної
Європи та країн СНД.
Іноземні вузи, які готують
літню школу на 2016 рік та
хочуть взяти участь у цій
програмі, мають подати
заяви до 9.11.2015 до DAAD.
Повний текст оголошення
можна знайти тут:
https://goeast.daad.de/
de/23378/index.html
(німецькою мовою)
https://goeast.daad.de/
de/24302/index.html
(англійською мовою)

Міжнародна наукова
практика RISE weltweit 2016

Амбітні студенти в галузі
природничих наук, наук про
Землю та інженерних наук,
а також у галузі медицини
мають можливість і в наступному році співпрацювати з
науковцями з усього світу,
які для підтримки своїх
проектів хочуть включити
німецьких студентів до
своїх робочих груп. DAAD
надає повні стипендії на
наукові стажування, які
відбуваються по можливості у вільний від лекцій час
влітку, для покриття витрат
на проживання успішним
учасникам.
Вчені з усього світу можуть
надавати пропозиції щодо
проходження практики в
період з 01 вересня до 15
жовтня 2015 року.
Зацікавлені студенти німецьких вузів можуть подавати заяви на максимально
три пропозиції в період з 06
листопада до 15 грудня
2015 року.
https://www.daad.de/riseweltweit/de/index.html

90 років DAAD: Святковий вечір у Берліні з Федеральним міністром зовнішніх справ Штайнмаєром
ська стипендіатка пригадала, як Німецька
служба академічних обмінів (DAAD) супроводжувала відкриття Залізної завіси і також
зараз надає свободу навчання без кордонів
студентам зі Східної Європи.

Зліва направо: Андреас Гьорген, керівник відділу культури та комунікації МЗС, віце-президент DAAD Йойбрато
Мухерджі, президент DAAD Маргрет Вінтермантель,
держсекретар Корнеліа Квеннет-Тілен, держсекретар
Фрідріх Кічельт та генеральний секретар DAAD Доротеа
Рюланд

Щирості, життєвої сили та багато енергії на
майбутнє: усього цього можна очікувати
навіть і у 90-річний ювілей. Особливо, якщо у ювіляра ще багато планів на майбутнє. Під час святкового вечора з нагоди 90річного ювілею Німецької служби академічних обмінів (DAAD) численні гості не лише
висловили свою високу оцінку, а й підкреслили, наскільки важливою є робота DAAD
для майбутнього. «Порозуміння завдяки
обміну, відповідальність під час кризи, робота над спільним порядком – це цілі наших спільних зусиль», - наголосив Федеральний міністр зовнішніх справ д-р ФранкВальтер Штайнмаєр у своїй святковій промові та підкреслив роль DAAD як
«невід'ємного» гравця німецької зовнішньої
політики у галузі науки.
Президент DAAD професор Маргрет Вінтермантель у своїй вітальній промові пояснила, наскільки традиція та інновації поєднуються в роботі DAAD, а суспільні та політичні зв'язки поєднуються з особистими
якостями. Академічний обмін пропонує стипендіатам можливість «стати справжніми
громадянами світу» та докладає великих
зусиль до розвитку кожної особистості. Під
час святкового вечора це підтвердили стипендіати DAAD з усього світу, які проілюстрували 90-літню історію особистими подіями. Наприклад, молода таджичка, яка у
2001 році пішла до школи – в рік заснування „GATE-Germany“, консорціуму DAAD та
Конференції ректорів вузів для міжнародного вузівського маркетингу. Сьогодні, як
каже ця дівчина, популярність німецьких
вузів на її батьківщині дуже висока. Румун-

Враховуючи численні конфлікти та кризи
2015 року, Маргрет Вінтермантель підкреслила «безпеку, верховенство права та наукову свободу», з якими іноземні студенти стикаються у Німеччині. Президент підкреслила
підсилення інноваційного потенціалу суспільства завдяки академічному обміну та його
значення як «еліксиру життя для наукового
прогресу».
Програмна промова Федерального міністра закордонних справ Штайнмаєра
«Порозуміння через діалог, знання та пізнання через обмін»: ці «стовпи» німецької зовнішньої політики в галузі науки виділив Міністр
закордонних справ Штайнмаєр як засадничі
цілі DAAD та поєднав їх з ідеалами гайдельберзького студента Карла Йоахіма Фрідріха,
ініціатива якого на підтримку німецькоамериканського обміну студентами підготувала фундамент для заснування DAAD у
1925 році. Як і президент Вінтермантель,
Штайнмаєр не обійшов у своїй промові і помилкові шляхи DAAD в часи націоналсоціалізму, коли організація з обміну була
приєднана до ідеології нацистського режиму. Міністр іноземних справ також вказав, що
своїм новим заснуванням у 1950 році DAAD
приєдналась до ідеалів студента, а потім і
політолога Фрідріха, і вже в 2015 році робить
свій внесок до того, щоб «сприяти мирному
порядку в немирному світі». Штайнмаєр відзначив, поміж іншого, також і кроки DAAD
для налагодження відкритих каналів спілкування в обміні з Росією і особливу увагу приділив ситуації в Сирії: «Ми не маємо права
допустити, щоби там виросло втрачене покоління». Він вказав на стипендійну програму
«Керівні кадри для Сирії», укладену Міністерством іноземних справ та DAAD, в рамках
якої у наступні 4 роки понад 200 стипендіатів
з Сирії повинні приїхати на навчання до Німеччини, щоб після закінчення війни бути в
змозі відбудовувати свою країну.
Штайнмаєр заглибився також у цілі DAAD,
що прописані у коаліційній угоді, де йдеться
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Стипендії Фонду Фрідріха Науманна для
іноземних студентів
та аспірантів

Стипендії Фонду Фрідріха
Науманна надають підтримку висококваліфікованим
іноземним студентам та
аспірантам у німецьких
вишах.
Фонд очікує від своїх стипендіатів жвавий інтерес до
політики та дотримання
ліберальної позиції. Кожен
рік вони мають відвідати
принаймні два кількаденних
семінари на тему свободи
Фонду Фрідріха Науманна
або ліберальних фондів.
Документи для заяви подаються німецькою мовою
(анкета, рекомендація, автобіографія, для аспірантів—
науковий проект). Подання
заяв відбувається виключно
в режимі онлайн.
Кінцевий термін подання
заяв—15 листопада та 15
травня кожного року
(поштовий штамп).
https://
www.stipendienlotse.de/
datenbank.php?DS=47

Премія “Адамі” в
галузі ЗМІ

До 25.10.2015 триває
прийом заяв на нещодавно засновану премію
“Адамі”, яка надається за
цікаві статті на тему
„Культурна різноманітність у Східній Європі“.
Існує п’ять різних секцій, в
рамках яких можна подавати заяви.
Заяви приймаються від
журналістів та співробітників ЗМІ, від медіаініціатив / організацій зі
Східної Європи.
Подальша інформація:

про те, щоб і надалі суттєво збільшувати
кількість іноземних студентів та до 2020
року дати можливість кожному другому
німецькому студенту отримати досвід навчання за кордоном. «Це те, що ми маємо
досягнути», - сказав Штайнмаєр, «адже
завдяки роботі DAAD виникли міцні міжнародні мережі».
«Справжній глобальний гравець»
Державний секретар Федерального міністерства освіти та досліджень (BMBF) Корнелія Квеннет-Тілен у своїй промові відзначила також мережу контактів DAAD у світі
та її структури, зорієнтовані на майбутнє.
DAAD є «справжнім глобальним гравцем»
та здійснює сьогодні набагато більше, ніж
підтримку індивідуальної академічної мобільності – від зусиль над міжнародними подвійними дипломами за допомогою програми сприяння «Стратегічне партнерство та
тематичні мережі», що поширюється на
весь світ, і до сучасного вузівського маркетингу та таких значних проектів транснаціональної освіти, як Німецький університет у
Каїрі або Турецько-німецький університет у
Стамбулі.
Д-р Фрідріх Кічельт, державний секретар
Федерального міністерства економічної
співпраці та розвитку (BMZ) нагадав про
«довгу традицію у зусиллях щодо політики
підтримки країн, що розвиваються». Він
також підкреслив багаторічну роботу представництв та інформаційних центрів, що
робить можливим «довіру та міцні робочі
стосунки». В якості конкретних актуальних
прикладів роботи DAAD Кічельт назвав її
участь у розбудові Панафриканського університету і Німецько-монгольського інституту сировинних матеріалів та технологій,
а також 1000 стипендій для навчання на
програмі з продовольчої безпеки та запобігання конфліктам. Кічельт наголосив: «У
кожному суспільстві потрібні рушії трансформацій». Берлінський святковий вечір
також показав, наскільки DAAD змінює людей і дає їм силу брати на себе суспільну
відповідальність.

www.adamimediaprize.eu
www.facebook.com/
adamimediaprize
www.vk.com/
adamimediaprize

„Happy Birthday!“ від усього серця
Захід модерувала журналістка каналу ZDF
Люціа Браун, яка колись була лекторкою
DAAD в Італії. Під час діалогу за круглим
столом зібрались три цікаві особистості: др Амель Карбоуль, з січня 2014 до лютого

2015 року вона була Міністром туризму
перехідного уряду Тунісу, д-р Марек Правда, Посол Республіки Польща у Європейському Союзі, та Саломе Браво, студентка
з Еквадору, що займається в Університеті
м. Магдебург дослідженнями миру та конфліктів. Амель Карбоуль та Марек Правда
є колишніми стипендіатами DAAD, а Саломе Браво є стипендіаткою зараз. Вона розповіла, як її навчання та перебування за
кордоном допомогли їй розвинути свою
особистість. Навіть якщо йдеться про зміну
наперед укладеного «Плану А»: «Я завжди
почуваюсь готовою до змін – і до того, щоб
взяти на себе відповідальність», - сказала
Браво у Берліні. Це об'єднує її з Мареком
Правдою, який до того, згадуючи своє навчання, розповідав про славу соціологів як
завзятих «порушників спокою», та про те,
як він чверть століття тому після свого повернення з Гамбурга до Варшави у себе на
батьківщині допомагав здійснювати демократичні перетворення.
«Коли часом буває важко, тоді хтось повинен встати та сказати «так!» - цими словами Амель Карбоуль описує свою мотивацію зайняти пост Міністра туризму Тунісу
попри невизначеність. Необхідну рішучість
вона отримала під час навчання у Німеччині. Карбоуль приїхала вивчати німецьку до
Гайдельберга у 1991 року, оскільки отримала урядову стипендію, яка координувалась DAAD. В Університеті м. Карлсруе,
сьогодні Технологічному інституті, вона
вивчала машинобудування та у 1996 році
була першою жінкою-випуснкицею з найвищими оцінками на потоці. Амель Карбоуль
привезла до Берліну щирі вітання зі своєї
батьківщини, а також прохання від імені
колишніх стипендіатів DAAD у Тунісі заспівати пісню на День народження. Спонтанне й радісне „Happy Birthday!“ святкового
товариства пасувало до вечора, в якому
однаково відчувались радість від досягнутого та енергія для майбутнього.
Йоганнес Гьобель
https://www.daad.de/der-daad/daad-aktuell/
de/35645-0-jahre-daad-festabend-in-berlinmit-bundesaussenminister-steinmeier/
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Конкурс на отримання твіннінг-грантів в
рамках проекту IncoNet EaP

Міжнародні коопераційні
мережі (IncoNet) на
підтримку Східного партнерства до 31 березня 2016
року надають гранти в
розмірі до 10 тис. євро для
підтримки заяв партнерських дослідницьких інституцій в рамках програми
Горизонт 2020.
Подавати заяви мають
право групи дослідників, що
складаються як мінімум з
трьох партнерів з трьох
різних університетів, з яких
принаймні один походить з
країн ЄС та принаймні один
- з країн Східного партнерства.
Підтримка надається на усі
комунікативні заходи, що
необхідні для подання
заяви, як, наприклад, дорожні видатки, воркшопи
або на видатки, пов'язані зі
збільшенням персоналу
для виконання попередніх
робіт.
Контактна особа:
Dr. Hendrik Meurs
Hendrik.Meurs@dlr.de
www.increast.eu/
en/1711.php

Річні стипендії
BAYHOST 2016/2017
Баварьське міністерство
освіти та культури, науки та
мистецтв виділяє на
2016/17 навчальний рік
річні стипендії для випускників з Болгарії, Хорватії,
Польщі, Росії, Сербії, СЛоваччини, Чехії, України та
Угорщини, які хочуть здобути післядипломну освіту у
Баварії.
Підтримка надається на
післядипломне навчання,
наукове перебування та
аспірантуру у державних
вузах Баварії.
Подальшу інформацію Ви
знайдете на сайті
www.bayhost.de та за
наступним лінком: www.uniregensburg.de/bayhost/
stipendien/incoming/
index.html
Прийом заяв триває до 1
грудня 2015 року (дата
надходження заяв).

Представлено звіт про міжнародну мобільність студентів та науковців
Кількість іноземних студентів у Німеччині
досягла у 2014 році нового рекорду.
301 350 іноземців були зараховані у минуломі році до німецьких вишів, порівняно із
2013 роком їхня кількість зросла на 19 тисяч студентів (7%). Таким чином, мета Федерації та земель щодо збільшення кількості іноземних студентів у німецьких вишах
до 2020 року до 350 тисяч осіб, очевидно,
буде досягнута навіть раніше. Це слідує зі
звіту „Wissenschaft weltoffen 2015“, який
було представлено Федеральним міністерством освіти та науки (BMBF) спільно з
DAAD та Німецьким центром вузівських та
наукових досліджень (DZHW).
„Кожен дев’ятий студент у Німеччині іноземного походження, тенденція зростає й
надалі. Навряд чи існує краще підтвердження привабливості наших вишів на міжнародному рівні. Те, що вищі навчальні
заклади мають на сьогодні цю привабливість, пов’язане з нашими масивними інвестиціями. Федерація збільшила видатки на
виші з 2005 року майже втричі“, - повідомляє Федеральний міністр освіти Йоганна
Ванка. „Міжнародна мобільність сприяє не
тільки науковому та культурному обміну,
ми хочемо також залучити добрих спеціалістів. Нам потрібні найкращі уми зі всього
світу, щоб утримувати нашу інноваційну
спроможність та впоратись із демографічними змінами.“
Після США та Великобританії Німеччина
стала найулюбленішою країною для іноземних студентів. При цьому найбільший інтерес викликають магістерські програми.
Серед спеціальностей одними з найулюбленіших є інженерні науки. Кількість іноземних студентів на магістерських програмах
з 2008 року збільшилася більше ніж втричі
та становить на сьогодні 67 тисяч осіб. Успішність їхнього навчання, яка дорівнює
91%, є надзвичайно високою. 60% студен-

тів магістерських програм з-за кордону
планують і після закінчення навчання принаймні на якийсь час залишитись у Німеччині.
„В міжнародній мобільності Німеччина відіграє важливу роль і як країна походження
студентів. Ще ніколи стільки німецьких студентів не проводили стажування за кордоном, як сьогодні“, - каже президент DAAD
Маргрет Вінтермантель. „Там вони знайомляться з іншими методами роботи та структурами, завдяки чому можуть по-іншому
подивитися на свою власну роботу. Наука
існує завдяки міжнародному діалогу.”
Частка студентів з Німеччини, які їдуть за
кордон, приміром, на семестр від Erasmus,
на практику або мовний курс, зросла з
2013 року з 32 до 37%. Також в міжнародному порівнянні німецькі студенти виявляють мобільність вище середнього рівня.
Німеччина поставила собі за мету, щоб до
2020 року кожен другий випускник вишу
встиг під час навчання набути іноземного
досвіду.
Позитивний вплив в ході реалізації Болонського процесу справило те, що сьогодні
стало простіше визнати в себе на батьківщині результати навчання, отримані за
кордоном. Згідно з новим дослідженням
мобільності від DAAD та DZHW, перші результати якого містяться у „Wissenschaft
weltoffen 2015“, сьогодні три чверті результатів навчання повністю визнаються, а інша чверть визнається принаймні частково.
Публікацію „Wissenschaft Weltoffen 2015“, а
також іншу інформацію Ви знайдете тут:
http://www.wissenschaftweltoffen.de/
publikation/wiwe_2015_verlinkt.pdf
та тут: http://www.bmbf.de/de/15945.php
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Постдокторські стипендії у Бухаресті та
Софії Фонду Герди
Хенкель

Фонд Герди Хенкель
надає стипендії для молодих вчених у двох інститутах „Institutes for Advanced
Study“ у Бухаресті та
Софії. Заяви на перебування у коледжі „New
Europe College Bukarest“
приймаються до 9 грудня
2015 року. Заяви на перебування у центрі „Centre
for Advanced Study Sofia“
приймаються до 1 жовтня
2015 року.
Подальша інформація
знаходиться тут:
www.nec.ro/fellows.html
(оголошення з’явиться у
середині жовтня) та
http://cas.bg/en/news/callfor-applications-gerdahenkel-fellowship-1756.html
(оголошення вже опубліковане).

Строки подання заяв на
стипендії DAAD восени
2015 року:
30 жовтня—стипендії для
митців та архітекторів
(напряму до DAAD у Бонні)
01 листопада—групові
поїздки (через портал)
10 листопада—стипендії
для випускників та стипендії ERP
15 листопада—наукові
стипендії для аспірантів та
молодих вчених, наукові
перебування для викладачів та вчених, повторні
запрошення
01 грудня—стипендії на
літні курси

Українська нагорода
для славіста з Регенсбургу
Проф. д-ру Вальтеру Кошмалю з Інституту славістики Університету м. Регенсбург було присвоєно звання почесного доктора Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка.
За всю свою майже 200-літню історію
найбільший університет України досі
відзначив цією нагородою лише п'ятьох німців, останнім був колишній бундесканцлер Гельмут Коль (1996).
Професор Кошмаль отримав цю нагороду за визнання своїх наукових успіхів та за свій внесок у розвиток україн-

Блог “Study in Germany“
У нашому блозі іноземні студенти пишуть про навчання та життя у Німеччині. Зацікавлені студенти з усього світу
можуть скласти собі перші уявлення
про Німеччину завдяки цим розповідям
„з перших вуст“. Національні прапори
біля імені блогерів вказують на їхнє
походження та спрощують читачам

Ukrainische Exkursionsgruppe zu Gast in
Lübeck
УVom 27.09.2015 bis zum 02.10.2015,
erwartet der Fachbereich Bauwesen der
Fachhochschule Lübeck (FHL) Gäste
aus der Ukraine zu einem Arbeitsbesuch
im Rahmen des gemeinsamen Städteprojekts "Historische Stadt".
Die Fachexkursion ist Teil der Zusammenarbeit mit der westukrainischen Fakultät für Architektur, Bauingenieurwesen
und Angewandte Kunst der Nationalen
Universität Chernivtsi/Czernowitz
(ChNU). Es ist bereits das 5. Treffen im

сько-німецьких відносин.
З осені 1994 р. професор Кошмаль є
завідувачем кафедри слов'янської філології (літературознавство) в університеті м. Регенсбург. Його дослідницькі
інтереси охоплюють також сферу українського літературознавства. Нещодавно вийшла його книжка про забуту
ікону української поезії – Тараса Шевченка.
Джерело: Universität Regensburg / W Nachrichten

www.kooperation-international.de/detail/
info/auszeichnung-fuer-regensburgerslavisten-ukrainische-ehrendoktorwuerde
-fuer-prof-koschmal.html

пошук розповілей від своїх “земляків”.
Завдяки функції фільтра можна шукати
й безпосередньо розповіді за країною
походження. Також читачі можуть використовувати фільтри для пошуку за
часом, категоріями та ключовими словами, наприклад, „Just Arrived“, „That’s
Germany“ та „Useful Links and Tips“.
www.study-in.de/blog. Ми будемо раді
Вам у блозі!

Rahmen des Austauschprojektes
„Historische Stadt“, das vom Deutschen
Akademischen Austauschdienst in Bonn
aus Mitteln des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert wird.
Das Deutsch-Ukrainische HochschulPraxis-Partnerschaftsprojekt widmet sich
dem Thema „Historische Stadt“, das die
Hansestadt Lübeck und die in Habsburgischer Zeit geprägte Stadt Chernivtsi verbindet.
Quelle: Fachhochschule Lübeck / IDW Nachrichten

www.kooperation-international.de/detail/
info/ukrainische-exkursionsgruppe-zu-
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Аспірантська школа
BGHS оголошує конкурс на дві стипендійні програми

Білефельдська аспірантська школа історії та
соціології пропонує на
літній семестр 2016 року:
- дві стипендії на наукове
перебування для іноземних аспірантів, в яких
тема дисертації має історичне, соціологічне, соціально-антропологічне або
політичне спрямування:

Doctoral Research at Saarland University in Saarbruecken, Germany

www.uni-bielefeld.de/(en)/
bghs/Ausschreibungen/
visiting_fellowships.html
- до шести стартових
стипендій для іноземних
магістрів, які планують
написання дисертації в
галузі історії, соціології,
антропології або політології. Стипендіати отримають можливість підготовити переконливий
дисертаційний проект:
www.uni-bielefeld.de/(en)/
bghs/Ausschreibungen/
startup_scholarships.html

«Тижні Німеччини в
Україні»

У вересні та у жовтні у
багатьох містах України
знову проходять «Тижні

Saarland University provides an excellent, internationally-oriented
environment for research projects of young scientists, for example in
our priority research areas Computer Science, Nano and Life Science,
or European Studies. Saarland University also offers
opportunities to carry out Ph.D. studies in a wider range of
disciplines from Law and Economics, Medicine, Humanities, or Natural
Science and Technology.
Graduates are invited to get in contact with Saarland
University's Doctoral Programme "GradUS" to receive further information
regarding our Ph.D. opportunities. Through its project "GradUS global"
(funded by the German Academic Exchange Service; DAAD), students or
graduates from abroad can also obtain funding for a short-term stay at
Saarland University to get to know our research environment and
relevant institutes for Ph.D. candidates.

Further information: www.uni-saarland.de/en/home
Contact: gradus@uni-saarland.de

Німеччини». Представлені
проекти демонструватимуть, якою тісною, різноманітною та сповненою
довіри є співпраця Німеч-

Освітня виставка у Києві

чини та України. І не в
останню чергу – що Німеччина може запропонувати
українцям!
Програма Тижнів Німеччини знаходиться на сайті
Посольства ФРН у Києві:
www.kiew.diplo.de/
contentblob/4599520/
Daten/5803351/
pdf_dw_programm_2015.pdf

Інформаційний центр DAAD у Києві візьме участь у виставці міжнародної освітньої
агенції DEC education «ОСВІТНІЙ WEEKEND. Елітні вузи світу», що відбудеться 9 -11
жовтня 2015 року у Києві у DEC place (бул. Лесі Українки, 23).
Під час виставки відбудуться зустрічі з представниками рейтингових вузів, подготовчих та мовних центрів Західної Європи та Північної Америки.
Час роботи виставки:
9 жовтня: 15:00–20:00 (консультації та семинари DEC education)
10 та 11 жовтня: 12:00–17:00 (зустрічі з учасниками, консультації DEC education)
Вхід на захід: безкоштовний, за умови попередньої реєстрації
Деталі та реєстрація на сторінці: http://dec-edu.com/hea-2015/
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