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Післядипломна освіта
Управління європейськими проектами в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 рр

 Програма навчання орієнтована на осіб, що планують звертатись за

дофінансуванням з Європейських Фондів, які адмініструються безпосередньо з

Брюсселю чи Українським Урядом – в першу чергу, представників бізнес

середовища та сфери вищої освіти, а також ринку консалтингу - як головних

адресатів підтримки ЄС в фінансовій перспективі 2014-2020. Участь в програмі

можуть взяти також представники органів самоврядування – як особи, що

відповідальні за функціонування європейської підтримки на центральному та

регіональному рівнях.

Для кого?
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Управління європейськими проектами в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 рр –
це зручний формат навчання

Від початку навчання до отримання освітнього документу – 9 місяців

 1 з’їзд на території Польщі (тижневий)

 8 з’їздів у м. Києві (суботи та неділі) згідно до графіку навчання

 дистанційний компонент (до 30% навчальної програми)
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 Наявність вищої освіти (диплом бакалавра/спеціаліста)

 Наявність закордонного паспорту на момент початку навчання

 Можливість участі в закордонних поїздках протягом навчання

 Володіння іноземними мовами (польська/англійська) – вітається

Критерії відбору слухачів:



Чому наша програма?

 4 групи випускників

 120 успішно захищених дипломних робіт, 
30% з яких – проектні заявки для реалізації
інвестиційних проектів

 Перші історії успіху та підтримані проекти
серед випускників програми

Група
Число

випускників

Група А 38

Група В 34

Група С 37

Група D 41

Нашу програму вже обрали:
представники МСП, громадських організацій, ВНЗ, працівники найкращих українських
бізнес-шкіл, керівники центрів підтримки бізнесу, заступники профільних міністрів, 
успішні підприємці, аналітики, бізнес-консультанти



Як виглядає навчання?

8 зустрічей

Київ, Україна

Лекції+ 

практичні

Консультації

експертів

Очні

зустрічі
Знайомство з

експертним

середовищем

Відвідання

обєктів, 

збудованих за

кошти ЄС

Інтеграційний

компонент

Тижневий

зїзд Самостійна

підготовка

проектної

заявки

Експертна

оцінка

Дипломна

робота

Комісія з 5 

експертів

Проект, готовий

до подачі

Захист



Наші викладачі – ще одна причина обрати наш курс!

- Польські практики, котрі
щодня працюють над
написанням, реалізацією та
звітуванням проектів
(європейскі інструменти)

- За останні 10 років ними
написані та реалізовані
проекти на загальну суму 3 
млдр євро

Експертні групи у
містах Лодзь, 

Вроцлав, Краків та
Бидгощ



Де застосувати отримані знання?

Працюйте над власними проектами

Займайтеся консалтингом в сфері написання, управління та звітування проектами ЄС

Працюйте над проектами на замовлення з частковою участю в їх реалізації
або просто над проектами «під ключ»

Проводьте корпоративні навчання з підготовки команди проекту, бухгалтера, керівника проекту тощо

Проводьте навчання щодо політики рівних можливостей ЄС
(обов’язковий компонент як на рівні проектної заявки, так і в процесі реалізації проекту) 



Освітній документ -
«Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych» 

Це міністерський зразок документу про здобуття післядипломної освіти

Інформація, що міститься на документі:
- назва ВУЗу, факультет, на якому відбувалося навчання, 
- ім'я та прізвище студента, дата і місце народження, 
- академічний рік, в якому відбувалося навчання, 
- назва навчальної програми, 
- офіційна печатка університету з орлом, 
- підпис декана факультету, 
- підпис ректора університету
- на звороті кількість навчальних годин з поділом на
лекційні та практичні та пункти ECTS



ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ

5000 грн - одноразова оплата, що включає в себе оформлення необхідних для початку навчання
документів та підготовки папки студента (нотаріальні переклади документів, залікова книжка, 
вписова оплата).

+
Еквівалент 1300 Євро – вартість навчальної програми (включаючи тижневе перебування в Польщі: 
готель, транспорт, харчування).

Детальніше тут: http://www.ceasc-bw.com/products/prodovzheno-nabir-5-ji-grupi/

http://www.ceasc-bw.com/products/prodovzheno-nabir-5-ji-grupi/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http://www.ceasc-bw.com/products/prodovzheno-nabir-5-ji-grupi/
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I. Заповніть реєстраційну анкету

II. Отримайте підтвердження реєстрації

III. Подайте документи згідно переліку та отримайте офіційне підтвердження
статусу студента

IV. Здійсніть оплату за навчання

V. Розпочинайте здобувати нові практичні кваліфікації

*посилання на реєстрацію, графік навчання та програму модулів можна отримати, відправивши запит з
темою “eu_found” на електронну скриньку school.mbaproject@gmail.com

Як стати слухачем програми?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEDw8frwnZPy62hdkKwXHrwUjPGHgO31zKFaYWNnL3FqvhaA/viewform


Залишилися питання?

Світлана Нагорнюк,
керівник напрямку післядипломної освіти
Фундація CEASC

www.ceasc-bw.com

Tel: +380 093 260 18 15

E-mail: 
school.mbaproject@gmail.com


