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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ від Представництва ЄС в Україні

Історії успіху Інформаційного центру ЄС за 2019 р.

Мета: почути від представників студентів усіх факультетів університету ключові тенденції політики ЄС у сферах екології, 
права, економіки, медицини і соціальній сфері та виділити, як позитивні так і негативні наслідки вступу України до ЄС.

Мета:

Мета:  виявити знання і бачення молоді в питаннях євроінтеграційних перспектив нашої держави загалом та розвитку 
місцевого самоврядування. 

Комунікативний захід «День Європи в Україні»
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Актуальні проблеми центру

Організаційно-правовий аспект антикорупційної політики країн ЄС: досвід для України

Круглий стіл, книжкова виставка, лекція «Гарантії забезпечення прав і свобод людини та правові проблеми запобігання корупції в 
Україні в умовах Євроінтеграції».

Європейський досвід з питань збереження та охорони довкілля
Круглий стіл, книжкова виставка, право-просвітницька акція «Принципи збереження довкілля. Управління відходами».
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Пропозиції діяльності Інформцентру  на 2020 р.

Поширення інформації про Європейський Союз та його політику, процес євроінтеграції                                   
України, діяльності Інформаційного центру ЄС в онлайні: на сайті університету, наукової бібліотеки БНАУ та 
в соціальних мережах. Створення е-бібліотеки Інформаційного Центру. 

Розширення складу відвідувачів ІЦ ЄС завдяки співпраці з іншими  вузами м. Біла Церква.

 Залучення викладачів та спеціалістів до проведення інформаційних заходів в бібліотеках, школах, 
навчальних закладах  міста задля підвищення рівня поінформованості про європейські цінності, стандарти, 
досвід проведення реформ та критерії членства в ЄС.

Семінари, консультації для молоді щодо можливостей навчання у  європейських ВНЗ, вимоги та технології 
оформлення заявок на отримання грантів на навчання.

https://btsau.edu.ua/uk/node?page=6

https://library.btsau.edu.ua/#

https://btsau.edu.ua/uk/node?page=6
https://library.btsau.edu.ua/
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Пропозиції співпраці з іншими мережами ЄС
 Участь в заходах Інформаційного центру представників інших мереж ЄС.  

 Залучення випускників програми Еразмус+ для лекцій, консультацій, тренінгів.

Проведення спільних заходів з єврошколами, бібліотеками, ГО м.Біла Церква. Передача до Єврокуточків
інформаційної літератури.

Молоді європейські посли Андрій Мирошніченко та Віктор Савінко привітали студентство БНАУ з 

Днем Європи, поділилися своїм баченням євроінтеграційних перспектив нашої держави та дали 

учасникам цінні настанови на майбутнє..

Викладачі БНАУ  Поліщук Л., Дем`яненко О. та Еразмус-координатор

БНАУ Вовкотруб Н. - учасники проектів Програми Erasmus+ 

“Підтримка ЄС для української молоді”.



Дякую за увагу!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ EUROQUIZ від Представництва ЄС в Україні

Контакти
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