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Повідомлення Правління
Підсумки ІІ Конгресу УАЄС
Наші щорічні збори підтвердили свій статус найважливішої щорічної події з європейських студій в Україні. Після
двох років діяльності нашої Асоціації ми досягли всеукраїнського та міжнародного визнання та створили
справжнє наукове середовище українських фахівців з європейських студій. Читати далі »
Новини проектів
Творчість євроклубів України - голосування он-лайн!
Конкурс на кращий логотип та слоган Року креативності та інновацій в Україні триває в рамках проекту
"Посилення мережі Євроклубів України, просимо голосувати за надіслані роботи, що розміщені на сайті проекту
www.innovate.at.ua! Ознайомитись з логотипами можна на сторінці "Графіка" в розділі "Рік креативності"
(перейти). Читати далі »
Оновлена База даних Євроклубів України
Найбільш повна на сьогодні база даних Євроклубів України розміщена на сторінці Української мережі
європейських клубів. Відтепер, найактуальніша база даних буде знаходитись за постійною адресою:
euroclubs.at.ua/Database/UNEC_database.rar
Події в Європі
Євросоюз надасть фінансову допомогу Латвії
Фінансова криза завдала Латвії більше шкоди, ніж решті країн ЄС. Щоб стабілізувати економіку, латвійський
уряд попросив допомоги у міжнародного співтовариства. Читати далі »
Вільний рух робочої сили іде на користь економіці Європи
18 листопада Європейська Комісія опублікувала звіт, який показав, що мобільність працівників з країн, які стали
членами ЄС в 2004 та 2007 роках, позитивно вплинула на економіку старих членів ЄС та не спричинила
серйозних потрясінь на їхніх ринках праці. Читати далі »
Євростудії
Вишеградський Грант Університетських Студій
Вишеградський Грант Університетських Студій є грантом для університетів. Його метою є сприяти і
підтримувати розвиток і започаткування визначних університетських курсів або навчальних програм, які
стосуються конкретних питань, що безпосередньо пов’язані з країнами Вишеградської Групи. Читати далі »
Презентація програми Youth in Action у Києві
29 листопада відбудеться одноденний захід для представників громадських організацій, органів студентського
самоврядування, молодих лідерів та активістів, присвячений програмі Youth in Action ("Молодь в дії"). Читати
далі »
Експертиза
УАЄС надала експертизу до проекту Указу Президента України
Проект УАЄС "Підтримка мережі Євроклубів України" за підтримки Представництва Єврокомісії України отримав
звернення від представників Секретаріату Президента України сприяти в підготовці проекту Указу Президента
України щодо відзначення в Україні в 2009 році Року креативності та інновацій.
ВГО "Українська асоціація європейських студій" (с) 2008
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