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2 Стипендії
Магістр з прав людини та мультикультуралізму

Факультет педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені Драгоманова запрошує Вас взяти участь у конкурсі на навчання на умовах академічної мобільності в Університеті Південно-східної Норвегії (м. Драммен, Норвегія) в рамках проекту «Розвиток демократії в Україні, Палестині та Норвегії». До участі в конкурсі запрошуються студенти магістратури (педагогіка/ соціальні науки/ політичні науки/ міжнародні відносини чи інші спеціальності соціально-гуманітарного напрямку), які будуть навчатися на другому курсі магістратури у вересні 2019 року (термін навчання 1 рік і 9 місяців).
Обов’язковою умовою участі в академічній мобільності є володіння англійською мовою на рівні не нижче В2.
Стипендія покриватиме проїзд, проживання та навчання.
Для участі у конкурсі необхідно до 22 березня 2019 року надіслати мотиваційний лист та СV у форматі Europass на наступні електронні адреси laroka.merit@gmail.com та foreign@npu.edu.ua
Довідки за телефоном (044)234-37-60
Докладніша інформація англійською мовою нижче.
2 Scholarships
Master in Human Rights and Multiculturalism
Faculty of Pedagogy and Psychology National Dragomanov Pedagogical University invites you to take part in the nomination for studying under the condition of academic mobility within the framework of the project «Developing Democracy in Ukraine, Palestine and Norway ". The competition is open to masters students, who will study in the second year of magistracy in September 2019 (the term of study is 1 year and 9 months).
The scholarship will cover a set amount of cover travel costs and accommodation of one semester of a Master’s degree
Semester 1 (Medio Aug-Dec 2019: 30 ECTS)
Read more about the The MsC in Human Rights and Multiculturalism here 
The application procedures for international students you can find here 
The deadline for the nomination is March 22, 2019.
Eligibility criteria: 
The students must be registered at the Master’s program in the fields of pedagogy/social studies/political studies/international relations or similar who will study in the second year of magistracy in September 2019 (the term of study is 1 year and 9 months).
Only students from Dragomanov National Pedagogical University are eligible. 
A bachelor’s degree in relevant subjects.
	Admission to the programme requires a good command of the English language, both spoken and written. An English proficiency equivalent to B2 (Cambridge) level is recommended.


The students will be evaluated and prioritized after academic results, evaluation of subject combination, evaluation of motivation as well as communication skills. Formal qualifications will be also aligned with a final Skype interview of a small selection of the applicants. 
The scholarships are funded by the Norwegian DIKU funded project, UPN – Developing Democracy in Ukraine, Palestine and Norway. If you have questions, do not hesitate to contact the Ukrainian coordinator for the project, Larysa Kolesnyk, laroka.merit@gmail.com and foreign@npu.edu.ua
A short presentation of University of South-Eastern Norway
Presentation of USN for international students

