Stypendium Grupy CANPACK dla
studentów WPiA UJ
na wyjazd do Kijowa
na Wydział Nauk Prawnych
Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (KMA)

Oferujemy:
- Stypendium na Wydziale Nauk Prawnych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (KMA) w Kijowie,

- Od jednego do trzech trymestrów nauki, w okresach wrzesień-grudzień 2019, styczeń-kwiecień
lub maj-czerwiec 2020 r.
- Dofinansowanie wynoszące 1500 zł/ m-c,
- Pomoc strony ukraińskiej w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim,
KMA jest jednym z najbardziej renomowanych uniwersytetów na Ukrainie. Wykłady na WNP
KMA są prowadzone głównie po ukraińsku, niektóre po angielsku. Bliższe informacje na temat
uczelni oraz oferowanych na niej kursów można znaleźć na stronie www.ukma.edu.ua W czasie
pobytu w Kijowie stypendyści będą zobowiązani do uczestnictwa w wybranych zajęciach oraz
zaliczenia określonej ilości egzaminów (do ustalenia przed wyjazdem).
Stypendyści będą mieli możliwość (ale nie obowiązek) udziału w prowadzonym na KMA
programie LL.M.

Od kandydatów na stypendium oczekujemy:
- ukończonego co najmniej drugiego roku studiów magisterskich bądź uczestnictwa w studiach
doktoranckich na WPiA UJ (preferowane zainteresowanie prawem gospodarczym lub finansowym),
- przynajmniej podstawowej znajomości języka ukraińskiego,
- dobrej znajomość języka angielskiego,
- dobrych wyników w nauce.
Stypendysta jest obowiązany do ubezpieczenia się we własnym zakresie od kosztów opieki lekarskiej w
czasie pobytu na Ukrainie.

Termin i warunki składania aplikacji: 4.6.2019
Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium proszone są o przesłanie podania z załącznikami
e-mailem na adresy marek.porzycki [at] uj.edu.pl oraz okspo [at] uj.edu.pl najpóźniej w dniu 4.6.2019 r.
Prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu kontaktowego i regularne sprawdzanie e-maila po
przesłaniu podania.
Listę dokumentów, które należy załączyć do podania oraz szczegółowe informacje na temat kryteriów wyboru
kandydatów można znaleźć na stronie Programów Ukraińskich WPiA UJ:
http://ukrainskie.wordpress.com/ w zakładce „Stypendia” - „Wymiana Kraków-Kijów”
W razie dodatkowych pytań dotyczących wymiany z KMA informacje można uzyskać pod adresami: katarzyna.palka
[at] uj.edu.pl oraz marek.porzycki [at] uj.edu.pl

Grupa CANPACK jest jednym z najnowocześniejszych
technologicznie producentów opakowań metalowych i
szklanych w Europie. Swoją silną pozycję na rynku polskim i
europejskim firma zdobyła dzięki wysokiej jakości
produktom oraz nowoczesnej technologii wytwarzania.
Firmy należące do Grupy CANPACK mają swoje lokalizacje
w wielu miejscach na całym świecie, w tym również w
Europie Wschodniej.
Więcej na www.canpack.com
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.canpack.com

