післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки,
вул.Собранецька, 148)
11.00–11.30 – Відкриття скульптури С. Можневського (Канада)
«Мислитель»
(Факультет
міжнародних
відносин,
вул.Університетська, 14)

ПРОГРАМА СВЯТКУВАНЬ
70-Ї РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ УЖГОРОДСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
12–16 ЖОВТНЯ 2015

12 ЖОВТНЯ
11.00-11.30 – Підписання угоди з Дармштадським
університетом (Німеччина) (Ректорат, площа Народна, 3)

10.00–11.30 – Зустріч делегації Університету Миколаса Ромеріса
(Литва) з представниками кафедри політології та державного
управління факультету суспільних наук. (Факультет суспільних
наук, вул.Університетська, 14)
10.30 – 11.30 – Лекція Почесного доктора УжНУ, керівника
кафедри та клініки внутрішніх хвороб, ангіології та фізичної
медицини
медичного факультету Сілезького Медичного
Університету в Катовіцах (Польща), проф. Александра Сіероня на
тему «Побачити невидиме» (Факультет післядипломної
освіти та доуніверситетської підготовки, вул.Собранецька,
148)
10.30 – 11.30 – Лекція гетьмана Пардубіцького краю (Чеська
Республіка) Мартіна Нетоліцького для студентів юридичного
факультету (Юридичний факультет, вул. Капітульна, 26)

9.30–10.00 – Реєстрація учасників засідання Ради міжнародного
консорціуму університету (Ректорат, площа Народна 3)
10.00–10.30 – Вітальне слово ректора ДВНЗ «Ужгородський
національний університет» проф. Володимира Смоланки.
Церемонія вручення HonorisCausa проф. Т. Ружічці
10.30–10.55 - Презентація Міжнародного консорціуму
університетів. Представлення членів консорціуму.
10.55 – 11.15 - Можливості фінансування в рамках Європейських
програм: Еразмус+; Дунайської транснаціональної програми;
Програм транскордонного співробітництва
«Угорщина–
Словаччина– Румунія– Україна», «Польща – Білорусь–Україна»,
«Румунія– Україна» Михайло Нагоркін, директор Центру
інновацій та розвитку УжНУ
Програма Європейської Комісії «Горизонт– 2020» Таїсія
Симочко, керівник Національного контактного пункту Рамкової
програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» при
УжНУ
11.30 –13.00 – Презентація проектних ідей в рамках консорціуму

13 ЖОВТНЯ
10.00-11.00 – Церемонія підписання Угоди про співпрацю між
Ужгородським національним університетом та Університетом
Миколаса Ромеріса (Литва) (Ректорат, площа Народна, 3)
14.30 - Відкриття фізичної лабораторії на гуманітарноприродничому факультеті з угорською мовою навчання, на
якому будуть присутні Арпад Яноші Потапі, Держсекретар
міністра з питань національної політики Угорщини, Петер Сіладі,
Голова Кабінету Міністрів, Каталін Любка, Голова
Держсекретаріату. Також будуть присутні Ласло Брензович,
народний депутат України та представники Генерального
консульства Угорщини (Гуманітарно-природничий факультет
з угорською мовою навчання, вул. Університетська, 14)

15 ЖОВТНЯ
10.00–11.00
– Відкриття кабінету українсько-румунської
дружби за участі Генерального консула Румунії у Чернівцях
(Факультет міжнародних відносин, вул.Університетська, 14)
10.00–11.30 – Міжнародна наукова медична конференція
«Міждисциплінарне
обличчя
медицини»
(Факультет

12.00 – 14.30 Урочисте засідання Вченої Ради Ужгородського
національного університету (Ректорат, площа Народна 3)
16.00 – Концертно-розважальна шоу-програма «Святкуємо
разом день народження УжНУ» (Київська набережна, площа
перед Закарпатським обласним українським музичнодраматичним театром імені братів Шерегіїв) Ведучий:
IvanGrab. У програмі:

Ансамбль народного танцю УжНУ «Шовкова косиця»

Вокальна студія УжНУ «Соло міо»

Закарпатський обласний палац

дитячої та юнацької творчості («Падіюн»)

Студія сучасного «Бліц».

Хедлайнери програми:

Оркестр радості «ВАТАГА»

Фольк-рок гурт «308»

16 ЖОВТНЯ
10.00 – 11.00 – Лекція Богдана Гаврилишина, директора Фонду
Б. Гаврилишина для студентів Ужгородського національного
університету на тему «Роль молоді в майбутньому країни.
Програма «Молодь змінить Україну». (Ректорат, Конференцзал, площа Народна, 3)

15.00 – 17.00 - Обговорення проектних ідей партнерами
12.00-13.00 – Презентація фільму, присвяченого випускникові
філологічного факультету, доктору філологічних наук, член-кор.
НАН України Василеві Німчуку
15.00–17.00 - Зустріч делегації Пардубіцького університету
(Чеська Республіка) з співробітниками хімічного факультету та
факультету інформаційних технологій
10.00 – 11.30 - Лекція Почесного доктора УжНУ, член-кор. НАН
України, проф. Степана Віднянського для студентів факультету
міжнародної політики, менеджменту та бізнесу на тему «Шлях
України в ООН (До 70-річчя ООН і членства України в ООН)»
(Факультет міжнародної політики, менеджменту та бізнесу,
вул. Заньковецької, 89)
15.00 – 17.00 - Зустріч делегації Університету Васіле Голдіша
(Румунія) з представниками факультету міжнародної політики,
менеджменту та бізнесу (Факультет міжнародної політики,
менеджменту та бізнесу, вул. Заньковецької, 89)
17.00 - Eкскурсія «Ужгород – стародавнє місто»

