
До нас знову завітали друзі з Німеччини
12 лютого до нашого універ
ситету завітала делегація 
з Німеччини, ям  представ
ляла Німецьку селянсь
ку спілку (Спілка фермерів 
Німеччини). Делегацію очо
лювала Аитьс Ба ух • ор
ганізатор програми практи
ки, яка вже добре знайома 
з нашим університетом. У 
складі делегації також була 
Ольга Мельниченко - коор
динатор програми, колиш
ня учасниця даної практи
ки, яка вперше у нас.
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Метою прийду, як і ко
жного року, є презента
ція програми та проведен
ия співбесіди зі ггудрнтями, 
які мають чітку мотивацію 
для участі и даній програмі 
та »же володіють німецькою 
мовою на належному ріпні. 
Відбір учасників прогреми 
відбувається на конкурсній 
основі за результатами спів
бесіди. Слід зазначити, що 
програма фінансується Фе
деральним міністерством 
сільського господарства Ні
меччини і безкоштовна для 
самих учасників. Стипендія 
складає 250 єнро на місяць 
та повне покриття витрат 
на проживания, харчуван
ня та екскурсії. У програмі 
передбачені навчальні се
мінари. інтенсивне вдоско
налення практичних нави 
чок студента та екскурсійна 
програма.

Литье Баух зазначила, 
що студенти університету 
мають високу теоретичну 
підготовку та у більшості 
кандидатів с чітка мотива
ція дли участі в програмі.

Торік фіналістами про
грами були два наші студе 
і іти механіко-технологічно- 
го факультету * Аинтолій

нагадаємо, що одна з та
ких програм пропонується 
студентам ТДАТУ вже біль
ше 10 років - програма Ні
мецької селянської спілки, 
а інша програма практи
ки та стажування асоціації 
зі співробітництва в галу
зі сільського господарства, 
екології те розвитку села у 
Східній Європі «АПОЛЛО* 
пропонується вперше. Угода 
про співробітництво з асоці
ацією була підписана в цьо
му навчальному році.

Обидві програми фінан
суються Федеральним мі
ністерством сільського гос
подарства Німеччини 1 є 
безкоштовними для самих 
учасників. Крім того, прак
тикантам виплачуються 
стипендії, повне забезпечен
ня харчуванням, прожи
ванням, покриваються до
рожні витрати та екскурсії. 
У програмах передбачені 
навчальні семінари, інтен
сивне вдосконалення прак
тичних навичок студентів. 
По закінченні цих програм 
студенти отримують серти
фікати міністерства та осві
тніх шкіл Німеччини, що 
неодмінно робить таких мо
лодих спеціалістів більш 
конкурентоспроможними 
на ринку праці після закін
чення університету.

Для того щоб наші сту
денти були максимально 
підготовлені до такої наси 
ченої практики. ТДАТУ та 
координатори програм до
мовились про проведення 
безкоштовних підготовчих 
мовних курсів саме посі
єм німецької моли, адже це 
на йкра щи й спосіб для ш вид
ко! підготовки.

Тетяна АНТОНЕМКОвА. відділ 
міжнародних зв'язків.
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Федюк та Володимир Шев н ім е ц ь к о ї  
нон. які виступили на презе
нтації програми ти розпові- 3  23 лютого в нашому
ли про свій досвід, показали університеті протягом шес-
фотографії та сертифіка- ти тижнів перебувала Соня
ти міністерства сільсько- Бергер-студентка магістра-
го господарства та освітніх тури університету Лейпци
шкіл Німеччини, які вони га, яка проводила заняття
отримали після закінчен- а підвищення мовної ком-
ня практики. Також відпо петеиції наших студентів,
вілн на питання, що виник- що пройшли попередні кой-
ли у студентів, І дали цінні курені відбори за програма-
поради майбутнім практи- ми практики в сільському
кантам. господарств) Німеччини.


