
Презентації Програми академічних обмінів імені Фулбрайта
22-26 листопада 2010 року

22 листопада, понеділок _________________________________________ Макіївка - Донецьк
10.00 -  Макіївський економіко-гуманітарний інститут

вул. Островського, 16, головний корпус, 2-й поверх,  ауд. № 213

13.20 -  Донбаська національна академія будівництва і архітектури
вул. Державіна, 2 (див. оголошення в академії)

18:00 - Донецький молодіжний дебатний центр http://www.cent.dn.ua
проспект Ілліча, 79/31   

23 листопада, вівторок ______________________________________________________ Донецьк
14:40 - Донецький державний університет управління

вул. Челюскінців, 163-А, ауд. № 206

17:00 - International House Donetsk  www.ihdonetsk.com
вул. Артема, 74, 4-й поверх (вхід з вул. Пушкіна)

У презентації братиме участь Сара Харрис, стипендіат US Fulbright  Student Program 2009-2010
(Creighton University; B.A. in Health Sciences (2008)

Тема  її  дослідницького  проекту  в  Україні  пов’язана  з  дослідженням  форм  зайнятості   дітей  та  
реабілітаційних методик в умовах дитячих будинків  та стаціонарного лікування (  “Cultural Patterns of 
Occupation of Ukrainian Children under Institutional Care“ ). За запрошенням Артемівської міської ради 
Сара Харрис  проходила стажування на базі  місцевого будинку-інтернату та  Артемівської  центральної  
лікарні.

24 листопада, середа    _______________________________________     _____        _____     Горлівка

13.30 - Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
вул. Рудакова, 25 ( див. оголошення в  інституті)

24 листопада, середа    ________________________________________________             Донецьк

12:00 – Пресс-клуб за участі українських та американських стипендіатів програми ім. Фулбрайта:
Сари Харрис, US Fulbright  Student Program 2009-2010;
Олени Башун, Fulbright Scholar Program 2008-09, заст. директора з наукової роботи 

Донецької обласної наукової бібліотеки;
Оксани Борисенко, Fulbright Scholar Program 1997-1998, зав. кафедрою англійської мови для 

технічних і гуманітарних спеціальностей Донецького національного 
університету.

Донецька обласна наукова універсальна бібліотека ім. Н.К. Крупської
вул. Артема, 84, другий поверх, лекційна зала

13:00 - Донецький університет економіки та права
вул. Хлібодарна, 12 , 4-х поверховий корпус, ауд. № 106

13:00 - Семінар  з написання конкурсних проектів
Донецька обласна наукова універсальна бібліотека ім. Н.К.Крупської
вул. Артема, 84, другий поверх, лекційна зала

15:00 -  Семінар з написання конкурсних проектів
 Донецький національний технічний університет

вул. Артема, 58, 1-й корпус, ауд. 1.203 (Зала Вченої ради)

Мета  семінарів  -  дати  інформацію  про  структуру,  стиль  та  характер  аргументації  Study  Objectives  та  
Personal Statement - найважливіших компонентів анкети. Семінари проводитиме Мирон Стахів,  Директор 
Програми ім. Фулбрайта в Україні
 

http://www.ihdonetsk.com/
http://www.cent.dn.ua/


15:00 -  Донецький національний медичний університет ім. М.Горького
Проспект Ілліча, 16 , велика наукова зала ( БНЗ) 

17:00 - Центр політологічних досліджень
Донецька обласна молодіжна организація "Євроклуб" http://www.europa.dn.ua
вул. Університетська, 24 , 2-й навчальний корпус, 4-й поверх , ауд.  № 48
(історичний факультет Донецького національного університету) 

25 листопада,четвер _______________________________________  __ _____ Маріуполь
 
11:30 - Приазовський державний технічний університет

вул. Університетська, 7 (див. оголошення в університеті)

14:00 -  Маріупольський державний університет
пр. Будівельників, 129-А, ауд. № 210

25 листопада, четвер _______________________________________   _______ Слов'янськ

13.00- Словянський державний педагогічний університет
вул. Генерала Батюка, 19, головний корпус, 5-й поверх, ауд. № 512

 
26 листопада, п’ятниця________________________________________________ Донецьк

13.00 – Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України
вул. Р. Люксембург, 34- А (див. оголошення в Інституті)

Донецький фiзико - технiчний інститут iм. О.О. Галкiна
вул. Р. Люксембург, 72

Інститут фізико-органічної  хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка
вул. Р. Люксембург, 70

!!! Час та аудиторію двох останніх презентацій буде оголошено пізніше

 

http://www.europa.dn.ua/

