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Запрошення до участі в програмі підготовки магістра європеїстики
Шановна пані Петриченко,
з радістю повідомляю Вам, що екзаменаційна комісія програми підготовки магістрів
європеїстики – управління та регулювання Центру Дослідження Європейської інтеграції
(ZEI) Рейнського університету імені Фрідріха Вільгельма в Боні обрала Вас на підставі
Вашого резюме для участі у програмі 2016/17 навчального року.
Екзаменаційна комісія переконана, що на підставі вашого резюме Ви маєте гарну
кваліфікацію для участі в програмі підготовки магістрів.
Програма охоплює 360 навчальних годин з середини жовтня 2016 року до кінця липня
2017 року. З червня до серпня 2017 року має бути виконана магістерська робота. Зокрема,
в межах екскурсій до найважливіших інститутів Європейського Союзу, існує можливість
познайомитись з випускниками програми.
Завершеності програмі надасть міжкультурний тренінг до початку навчання, а також
програма професійного розвитку, в межах якої будуть викладатися техніки співбесіди,
стратегії переговорів та риторичні вміння.
В додатку до цього листа Ви знайдете додаткову інформацію щодо програми, а також
опис подальших дій до початку програми 10 жовтня 2016 року.
В якості першого кроку прошу Вас до 21 квітня 2016 року повідомити нас по e- mail чи
приймаєте Ви запрошення взяти участь в програмі підготовки магістрів європеїстики –
управління та регулювання.
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На закінчення ще раз щиро вітаю Вас з обранням для участі в програмі підготовки
магістрів європеїстики – управління та регулювання в ZEI. При виникненні питань Ви
можете в будь-який час звертатися до пана Ральфа Мейєра, координатора програми.
Буду радий можливості привітати Вас 10 жовтня 2016 року в ZEI та бажаю Вам цікаво та
із захопленням провести цей час.
Роз’яснення з приводу оскарження рішення:
Це рішення може бути оскаржене впродовж місяця після оповіщення до екзаменаційної
комісії програми підготовки магістра «європеїстика – управління та регулювання» в
Центрі Дослідження Європейської інтеграції (ZEI), Вальтер-Флекс- Штрасе 3, D-53113
Бон, Німеччина. Для цього у вас є дві можливості:
1. Письмово або усно із занесенням до протоколу:
Рішення може бути оскаржене письмово або усно із занесенням до протоколу. Адреса:
голова екзаменаційної комісії програми підготовки магістра «європеїстика - управління та
регулювання» в Центрі Дослідження Європейської інтеграції (ZEI), Вальтер-ФлексШтрасе 3, D-53113 Бон, Німеччина.
2. На електронну адресу:
Оскарження рішення може бути здійснене за допомогою електронної пошти з
кваліфікованим електронним підписом згідно до Закону про електронний цифровий
підпис. E- mail адреса: europeanstudies.zei@uni-bonn.de
З повагою,
/підпис/
Проф. Крістіан Кьоніг (Christian König) магістр права
Голова екзаменаційної комісії
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