Шановні першокурсиники!
Мрієте відкрити для себе Америку або підкорити світ?!
Чорноморський державний університет імені Петра Могили пропонує вам проходження міжнародного стажування за кордоном. Ми надамо вам можливість здійснити
ваші мрії! Вам тільки залишилося вибрати країну :)
Програми стажування в США – «Work and Travel USA», «Au Pair USA».
Програми стажування в Канаді – «Work and Study Canada».
Обрали Америку :)? ДОБРЕ!
ЧДУ імені Петра Могили за підтримки спонсорської організації, акредитованої Держдепартаментом США, надає вам можливість протягом літніх канікул пройти стажування в Америці і при цьому ще заробити чимало кишенькових грошей!
Що це таке? Це міжнародне стажування за програмою культурного обміну «Work
and Travel USA», що дає можливість іноземним студентам і американським роботодавцям працювати разом у дусі пізнання себе і світу, внутрішнього росту і
взаєморозуміння.
Програма дозволяє студентові за час літніх канікул заробити чимало грошей, щоб
мати фінансову незалежність. Крім заробітку, студенти удосконалюють знання з
іноземної мови, отримують навички міжнародного спілкування, вчаться працювати в
колективах іноземних компаній і знайомляться з організацією американського бізнесу.
Програма розширює кругозір студента, розвиває комунікативні уміння для
спілкування зі своїми однолітками з інших країн і порівняння умов життя країн та
сприяє культурному і духовному розвитку, ствердженню та самовизначенню НАШОГО
студента як особистості.
Вас цікавлять терміни програми?
Стажування проходить від 2-х до 4-х місяців, у період з 1 травня до 1 вересня поточного року, після чого студенти мають чудову нагоду подорожувати країною разом із
друзями протягом 30 днів.
Студент має право самостійно визначити терміни свого перебування в США і достроково повернутися в Україну. Більшість студентів повертаються на початку вересня,
щоб встигнути до нового навчального року.
Ви отримуєте шалені переваги, ставши учасником програми міжнародного стажування. Які саме переваги участі?
Якщо Ви учасник програми, то можете проходити трудову практику на будь-якій
посаді протягом 4-х місяців літніх канікул, як і студенти університетів США.
Перевагою учасників програми є можливість ознайомитися з американською культурою, заробити гроші і виступити у ролі культурного представника нашої країни.
Не треба навіть згадувати про те, як чудово виглядає досвід практики за кордоном у
вашій трудовій біографії!
Обрали Канаду :)? ДОБРЕ!
Пропонуємо взяти участь у академічній мовній і культурній програмі з практикою
або оплачуваним стажуванням, яке надає можливість об’єднати заняття в класі і трудо-

вий досвід. Програма включає 6 або 12 тижнів вивчення англійської мови і 18 або 36
тижнів оплачуваної практики, що дозволяє компенсувати витрати на поїздку.
Академічний компонент програми складається з вивчення мови, вирішення
конфліктів, знання культури, вирішення проблем, командної роботи, мотивації,
лідерських якостей і професійної термінології і практики.
Заняття проводяться в ексклюзивній школі в центрі Ванкувера.
Практичний компонент або оплачуване стажування має специфічні цілі і в
комбінації з уроками є обов’язковою і невід’ємною частиною програми.
Практика проводиться в західній частині Канади, у провінції Британська Колумбія.
Для кого ця програма?
Для студентів, які бажають поліпшити навички володіння англійською мовою.
Для студентів, які бажають зануритися в культурне середовище Канади.
Для студентів, спрямованих на досягнення успіху в інтенсивному, цікавому і вимагаючому зусиль навчанні.
Що Вам необхідно для участі у зазначених програмах?
Головне – бути студентом ЧДУ імені Петра Могили та мати бажання :)
Не втрачайте шанс під час літніх канікул цього року відкрити для себе справжню
Америку та Канаду!
Ми зацікавлені у наданні можливостей нашим студентам брати участь у
найпопулярніших серед молоді програмах у сфері міжнародного обміну. Саме так вони зможуть не тільки теоретично, а й безпосередньо на практиці ознайомитися з
реаліями життя і стати самостійними людьми. Завдяки цьому студенти набудуть чималого досвіду, який допоможе їм у втіленні їхньої мрії бути успішним у цьому житті!
Зацікавилися? Тоді не гайте часу й приєднуйтеся до нашої великої родини
«могилянців»!
Мрієте підкорити світ? Вирішувати Вам!
ПІДКОРЯЙТЕ СВІТ РАЗОМ ІЗ НАМИ!
ЗВЕРТАТИСЯ: Центр міжнародних стажувань студентів ЧДУ ім. Петра Могили (Міжнародний відділ).

