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Повідомлення Правління
Конгрес світової асоціації євростудій
Результати участі Президента УАЄС проф. Романа Петрова у Щорічному З’їзді президентів національних
асоціацій європейських студій, що відбувся 23 листопада в м. Брюссель (Бельгія). В зустрічі брали участь
президенти 56 національних асоціацій європейських студій з різних континентів та країн світу від Латинської
Америки до Нової Зеландії. Новим Президентом Світової асоціації євростудій обраний проф. кафедри ім. Ж.
Моне п. Енріке Банус (Enrique Banús) з Іспанії – фахівець в галузі європейської культури та історії. Читати далі »
УАЄС запрошує до співпраці викладачів та дослідників
Українська асоціація європейських студій запрошує викладачів та дослідників євроінтеграції з областей України
до партнерства, членства в Асоціації та участі в її проектній, експертній і науковій діяльності. Умови вступу до
УАЄС є прозорими, а сплата будь-яких внесків, згідно рішення Загальних Зборів, здійснюється на добровільних
засадах. Читати далі »
Новини проектів
Конкурс серед Євроклубів - підсумки он-лайн голосування
В голосуванні, що відбувалось на сайті проекту www.innovate.at.ua, оцінювались 90 робіт, надісланих на конкурс.
В голосуванні взяли участь понад 2000 відвідувачів сайту за минулі 2 тижні, які переглянули конкурсні роботи
понад 9590 разів, поставили 3883 оцінки і надали близька 850 коментарів (частина коментарів була видалена
модераторами). Читати далі »
Події в Європі
Єврогрупа підтримала пакет стимулювання економіки
Міністри фінансів єврозони підтримали пропозиції Євроомісії про стимулювання економіки, не домовившись про
обсяги. Про це пізно ввечері 1 грудня після засідання Єврогрупи повідомив її голова, прем’єр-міністр, міністр
фінансів Люксембургу Жан-Клод Юнкер. Читати далі »
Єврокомісія представила план з подолання економічної кризи
Бюджетна допомога та фіскальні пільги на суму близько 200 млрд євро будуть задіяні Європейським
Співтовариством для подолання поточних тенденцій зниження економічного розвитку, головною причиною якого
стала глобальна фінансова та економічна криза. Читати далі »
ЄК хоче наблизити східні країни-сусіди до Європи, однак перевагу віддає Росії
Єврокомісія пропонує визнати європейські прагнення східних країн-партнерів, зберігши преференційний статус
для Росії. Про це йдеться у проекті комюніке Єврокомісії для Європарламенту та Ради ЄС щодо Східного
партнерства. Читати далі »
Євростудії
Чеський досвід євроінтеграції та розбудови демократії
Агенство регіонального розвитку "Донбас" запрошує на цикл лекцій чеських фахівців, де буде представлений
різноманітний чеський досвід євроінтеграції та побудови демократії. Триденний цикл лекцій, призначений для
студентів, представників неприбуткових організацій, політиків та державних службовців, пропонується Центром
вивчення демократії і культури (ЦДК). Читати далі »
Поради з проведення інтерактивної гри-квесту
11 листопада в Луганській СОШ № 48 пройшла гра-квест "Ми різні – ми рівні – ми разом!" Захід проходив у
рамках Тижня Толерантності загальноукраїнської кампанії "Толерантність як шлях до Європи". Автор квесту Галина Белоногіна.
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