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Тема: Запрошення на зустріч з представниками французьких ВНЗ

Шановні колеги,
У зв’язку з перенесенням проведення Французького Павільйону в рамках
виставки «Освіта та кар’єра» з 12-13 листопада на 10-11 грудня, а також 12 грудня в
Харківському національному університеті імені Каразіна заплоновані на той самий
період зустрічі між представниками французьких та українських закладів вищої освіти
було також перенесено на 10-12 грудня.
Запрошуємо Вас взяти участь у зустрічах, які відбудуться 10 (14.00 – 17.30) та
11 (9.30-12.30) грудня у Києві та 12 листопада (10.30-16.00) у Харкові.
До цього листа ми додаємо список французьких навчальних закладів із
зазначенням напрямків співробітництва, які їх цікавлять ( для багатьох з них) та анкету
учасника зустрічей. З метою найкращої організації зустрічей ми будево Вам вдячні за
надання Ваших відповідей до 3 грудня по факсу (044 484 16 87) чи електронній пошті
(info@cfucus.org).
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Заклади
11/12Київ
(14.00-17.00)

11/11 Київ
(9.30-12.30)

Дата /місце зустрічі
12/11 Харків
(9.00-11.00)

Коментар /уточнення

Ім'я:
Прізвище:
Посада:
Електронна пошта:
Телефон:

Ім'я:
Прізвище:
Посада:
Електронна пошта:
Телефон:

Особа 2

Особа 3

Останній термін подання анкети 3 грудня 2009 року! Контактна особа: Оксана Ландо (info@cfucus.org - (092 504 01 39)

Ім'я:
Прізвище:
Посада:
Електронна пошта:
Телефон:

Особа 1

Мій заклад буде представлено:

* У випадку великої кількості запитів, є можливість, що Ваш вибір буде задовільнено частково. Дякуємо за розуміння!

Вибір 5

Вибір 4

Вибір 3

Вибір 2

Вибір 1

Порядок
вибору

Я хотів би зустріти (у порядку значущості)*:

