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До шести провідних провайдерів вищої освіти для
іноземних студентів входять: Сполучені Штати (572,509
чол. 23%), Великобританія (300,056 чол. 12%), Німеччина
(260,314 чол. 11%), Франція (237,587 чол. 10%), Австралія
(166,954 чол. 7%) і Японія (107, 030 чол. 5%) [1: 35].
Література:
1. Всемирный доклад по образованию 2006. Сравнение
мировой статистики в области образования. – Монреаль:
Институт статистики ЮНЕСКО, 2006. – 192 с.
Заявка учасника
Прізвище, ім'я, по батькові
Місце роботи
Повна назва ВНЗ
Посада
Науковий ступінь, вчене звання
Адреса ( з індексом)
Тел.: (з кодом), служб., мобільний
E-mail
Тематичний напрямок
Тема статті
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Потреба в поселенні.
Участь у форумі – безкоштовна. Витрати на проїзд,
харчування та проживання - за власний рахунок учасників або
за рахунок ВНЗ учасника.
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ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!
Красноармійський
індустріальний
інститут державного вищого навчального
закладу «Донецький національний технічний
університет» запрошує Вас взяти участь у І
міжнародному
студентському
форумі
«Академічна мобільність студентів в межах
європейського простору вищої освіти», що
відбудеться 23-24 лютого 2016 року.
Метою проведення заходу є обговорення
факторів,
що
стримують
просування
академічної
мобільності,
розроблення
практичних рекомендацій щодо їх подолання
та створення оптимального балансу між
внутрішньою й зовнішньою академічною
мобільністю, імпортом та експортом освітніх
послуг задля прискорення інтеграції України у
європейський і світовий науково-освітній
простір.
Місце проведення конференції:
Донецька область,
м. Красноармійськ
площа Шибанкова 2,
Красноармійський індустріальний інститут
Державного вищого навчального закладу
«Донецький
національний
технічний
університет»
Телефон: 095-722-69-41

Пленарне засідання відбудеться 23 лютого 2016
року о 1000 годині. Повна програма форуму буде
розіслана учасникам разом із запрошенням на
електронну пошту.
Форми участі в роботі форуму:
- виступ на пленарному засіданні – до 15 хв.;
- виступ на секційному засіданні – до 10 хв.
- участь у роботі семінарів без публікації;
- публікація матеріалів без участі в семінарах.
Мови конференції – українська, англійська,
польська, російська.
Видання тез планується до початку роботи
форуму:
Електронна версія буде розміщена на сайті
інституту у вільному доступі;
Паперову версію можна буде отримати під час
роботи форуму
Тематичні напрямки конференції:
1. Академічна мобільність як фактор
інтеграції України у європейський
науковий простір.
2. Стан наукової мобільності в Україні.
3. Мобільність викладачів і студентів:
проблеми та орієнтири.
4. Програми академичної мобільності.
5. Перепони на шляху до академічної
мобільності.
6. Обмін досвідом учасників програм
академічної мобільності.
Календар регіональної конференції
- термін подачі заявки – до 20 січня 2016 р.;
- термін подачі тез – до 1 лютого 2016 р.;
- дні роботи – 23−24 лютого 2016 р.

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Обсяг тез – від 2 до 4 повних сторінок (із
анотацією, ключовими словами, таблицями та
малюнками). Текст повинен бути набраний у редакторі
Мicrosoft Word 2003/2010 (формат .doc). Параметри
документа: розмір сторінки – А4 (210×297 мм); поля – 20
мм із усіх боків; абзац – 1 см; інтервал між рядками –
одинарний; шрифт – Times New Roman, розмір 12; стиль
тексту - звичайний (Normal).
2. Матеріали оформити за наступною схемою:
- зліва, без відступу розміщується індекс УДК. Через 1
інтервал – назва статті, великими літерами. Шрифт –
напівжирний, вирівнювання по центру. Наступний рядок прізвище та ініціали авторів, місце роботи (скорочено);
вирівнювання по центру. Через 1 інтервал – анотація (2-3
речення). Через 1 інтервал - ключові слова, Через 1
інтервал – основний текст, висновки, література.
3. Формули у статті повинні центруватися та мати
нумерацію (якщо на них в тексті є посилання). Формули
виконувати в редакторі Мicrosoft Equatіon. Розміри: Full –
12 pt, Subscript/Superscript – 10 pt, Sub-Subscript/Superscript
– 8 pt, Symbol – 12 pt, Sub-Symbol – 10 pt. Не допускається
вставляти формули як графічний об’єкт.
4. Рисунки, діаграми, схеми до статті необхідно
виконувати в одному з форматів *.jpg, *.bmp, *.tif, *.pcx
розміром 60х60 мм вбудованими об’єктами та
розташовувати по тексту. Додатково подати окремими
файлами (для растрових зображень –
мінімальне
розділення 200 px; векторна графіка – у форматі .cdr або
.svg). Обов’язковий підпис під рисунком (по центру).
5. Перед таблицею вказується номер та назва.
6. Список літератури обов’язковий, за кожну позицію в
списку літератури мають бути посилання в тексті статті.
Матеріали надсилаються на адресу:

forum.kii.2016@gmail.com
Назва файлу містить номер секції та прізвище
автора, наприклад: 1_Петров.
Тези, що не відповідають тематиці, вимогам до
оформлення або подані пізніше зазначеного терміну, не
розглядаються та авторам не повертаються.

