Безкоштовне стажування для студентів у рамках
програми LEAD у Лондоні (Великобританія)
9 - 23 липня 2016 р.
Студентів IV–V курсів запрошують до участі в міжнародній програмі
Leadership Education and Development (LEAD) Programme 2016 (місто
Лондон, Великобританія, липень 2016).
LEAD – це академічна програма, яка дає можливість українським студентам
провести 14 днів у Лондоні відвідуючи провідні компанії світу. За цей час
учасники отримують розуміння професійного середовища, трудової етики та
корпоративної культури державних та приватних установ Великобританії.
Шляхом відвідування актуальних презентацій, участі у семінарах та
тематичних дослідженнях учасники ознайомляться з роботою державних та
приватних установ Сполученого Королівства, пройдуть цільове навчання в
предметних областях, які корисні в державному секторі України (наприклад,
муніципального управління, лобіювання і управління проектами), а також
отримають можливість налагодження контактів з професіоналами корпорацій,
державними службовцями, студентами і колегами з Великої Британії. Програма
також пропонує учасникам нетворкінг випускників і подальше наставництво.

Після завершення програми, учасникам пропонується присвятити час
волонтерській роботі або стажуванню в установах державного сектора України.
Обов’язкові умови. Кандидати мають навчатись або починати навчання в
магістратурі в 2016 році, спеціалізуватися на бізнес- або гуманітарних
дисциплінах, демонструвати лідерські якості, успіхи у навчанні, активну
соціальну залученість та інтерес до державного сектора, а також високий рівень
володіння англійською мовою.
Процес відбору учасників буде складатися з двох етапів: заповнення

анкети та

інтерв'ю по Skype з командою проекту англійською мовою.

Успішні кандидати будуть запрошені на інтерв'ю по Skype з командою
проекту в середині квітня.
Програма покриває основні витрати: переліт, проживання, харчування,
транспорт, освітньо-культурну програму, візу і страховку.
Якщо у майбутньому ви бачите себе працюючим у державному секторі
України, то ця пропозиція для вас!
Кінцевий термін подання аплікаційної форми – 27 березня 2016 року.
Детальна інформація – на сторінці програми у соцмережі Facebook

Application deadline is Sunday, 27 March 2016, midnight (GMT).
LEAD 2016 Eligibility Criteria
► Current Masters students and those starting their Masters degree in
2016
► Majoring in Business or Humanities related disciplines
► Able to demonstrate leadership qualities, academic excellence and
active social engagement
► Advanced level of English
► Interest and motivation to be involved in the public sector in Ukraine
Only current students of Ukrainian Universities are eligible to apply
Applications from PhD students will not be accepted
PLEASE FAMILIARISE YOURSELF WITH THE CONTENT OF THIS
FORM BY DOWNLOADING THE REFERENCE COPY FROM OUR
FACEBOOK PAGE (LEAD Programme). YOU WILL HAVE TO
COMPLETE THIS APPLICATION IN ONE GO, SO MAKE SURE YOU
HAVE ALL THE NEEDED DATA ON HAND.
Certain applicants will be selected to proceed to the Skype interviews in midApril. Successful applicants will be informed of their status by phone or email.
Due to high volume of applicantions, we will not be able to provide individual
feedback
in
case
your
application
was
unsuccessful.
Please complete this form by responding to all of the mandatory questions
(marked with *). Your answers for each question should not exceed the 2000character limit (approximately 500 words). We advise the form to be completed
in English but may consider outstanding responses in Ukrainian or Russian.
Information provided in this form should be accurate and complete. We reserve
the right to disqualify candidates whose applications are similar to those of
other
candidates
or
otherwise
at
our
discretion.
Completion of this form does not guarantee any candidate acceptance into the
Programme. Each participant is solely responsible for meeting the relevant
eligibility and entry/exit requirements for the countries involved and
compliance with all applicable law.
Please note that the form has to be completed in one go, there is no 'Save for
later' option. While completing the application form, you can go back to
previous pages to review / edit your responses.

