
 

 

Онлайн-інтенсив з вивчення японської мови для студентів та аспірантів в 

Університеті Мейджі, Японія 

 

 Програма націлена на підвищення знання японської мови, розуміння 

японського соціуму та культури через комунікацію зі студентами 

Університету Мейджі. Таким чином, учасники інтенсиву зможуть 

практикувати розмовні навички з носіями мови навіть за тисячі кілометрів. 

 

 Доступні рівні програми: 

   •  Початковий клас (рівень А2 за шкалою CEFR): рівень JLPT N4 – учасники здатні 

слухати та розуміти діалог, якщо співрозмовник говорить повільно; 

   •  Середній клас (рівень B1 за шкалою CEFR): рівні JLPT N3 та N2 – учасник може 

слухати й сприймати діалоги людей, які говорять з природною швидкістю, а 

також висловлювати власну думку. 

 

📝 Реєстрація на онлайн-платформі Університету Мейджі 

📋 Інформація про захід на сайті Українсько-Японського Центру КПІ ім. Ігоря 

Сікорського та на сайті Університету Мейджі 

 

🕔 Коли: 

   •  подача заявок триває до 11 липня; 

   •  інтенсив проходитиме 23 серпня - 11 вересня 

 

📍 Де: Online, на платформі Zoom  

 

 

 

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ndsb-qflar-fcc54e4c9bc2541a422e1de99f14f071
http://uajc.kpi.ua/zakhodi/vidbulosya/8138-meijiintensive2021.html
https://www.meiji.ac.jp/cip/english/programs/mjlp/summer.html


Call for application: Library of Congress Kluge Fellowship 

 

 The Kluge Center encourages humanistic and social science research that makes 

use of the Library's large and varied collections. Interdisciplinary and cross-

cultural research is particularly welcome in the Kluge Fellowship program. The 

fellowship is open to scholars in the humanities and social sciences with special 

consideration given to those whose projects demonstrate relevance to 

contemporary challenges. 

 

 Requirements of the program: 

   •  to have received a terminal advanced degree within the past seven years in the 

humanities, social sciences, or in a professional field such as architecture or law; 

   •  period from four to eleven months; 

   •  stipend of $5,000 per month for residential research at the Library of Congress; 

   •  confirmation of good knowledge of English; 

   •  foreign nationals will be assisted in obtaining the appropriate visa. 

 

📋 More information about the fellowship on the webpage 

🕔 Application deadline: 15 July 2021 

📍 Where: Online, via the application portal 

 

 

 

Повний перелік актуальних стипендій у щотижневому дайджесті – 
https://t.me/kpimobility/380  

https://www.loc.gov/programs/john-w-kluge-center/chairs-fellowships/fellowships/kluge-fellowships/
https://kluge.secure-platform.com/a/solicitations/1/home
https://t.me/kpimobility/380

