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Обов'язки під час стажування:
- робота із законодавчими першоджерелами та
організацію діловодства у Департаменті;
- опрацювання періодики з питань сільського
господарства ЄС ;
- переклад документів;
- архівізація документів відділу;
- реєстрація вхідної кореспонденції.
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Відгук про стажування

Відгук про навчальну частину та
частину з розвитку лідерства

Стажування вразило своєю доступністю
та висновками, що я зробила. Для мене це
стало більше ніж просто отримання нової
інформації.
Це відкрило нові обрії та
дозволило переглянути світогляд.

Зустрічі з громадськими діячами для мене
стали зустрічами з видатними українцями,
яким є що сказати та чим поділитися з
молодим поколінням.

Я дуже вдячна всім, хто був залучений до
моєї долі на стажуванні, особливо, Програмі
та моєму Департаменту в особі керівника
стажування
Зірнзак
О.С.,
Директору
Департаменту Клименку К.О. та начальника
відділу Романовському О.В., де я проходила
стажування, а також дружній команді мого
Департаменту.

Не буду лукавити – не кожна зустріч
перевертала зсередини, але коли такі
насправді були, то вони дуже-дуже надихали.
Це не в плані критики організаторів, а
просто що зустрічі на те і є , щоб ми їх
порівнювали.
За позитивний момент вважаю запрошення
відомих тренерів та модераторів, які дійсно
розвили та підсвідомо показали як бути
лідером (наприклад, Павло Шеремета та
Руслан Кошулинський).
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Ukraine
Full-time intern
Responsibilities during the internship:
-Processing of original sources and managing
of office documentation in the Department;
-Processing of periodicals on
agriculture of the EU;
- Translation of documents;
- Archiving of Department files;
- Registration of inbox correspondence.

Executive Internship Program 2012–2013
Feedback on the internship

I was impressed by accessibility of the internship
and its outcome for myself. Personally for me it
became more than just getting new information.
It broadened my outlook and made it available
for new stuff.
I am very grateful to all the people that were
involved in the internship, in particular to: the
Program, Head of my internship – Zirnzak Olena,
Department Head – Klymenko Kyrylo and head of
my division – Romanovskyy Alexander and all the
team of my Department.

Feedback on studying component and
leadership development
Meetings with public figures have became for
me meetings with outstanding Ukrainians
that have a lot to say and to share with young
generation.
To be honest, not all the meetings were
thrilling, but when some actually were – they
were really inspiring. I am not criticizing the
organisers. That is why we had so many
meetings - to have the possibility to compare
them.
I am very positive about the involvement of
noted people in our training. They helped us
improve and subconsciously proved by their
personal experience of how to become a
leader (per se, Pavlo Sheremeta and Dmytro
Koshulinskyy).

