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ПроектEuroEst 

Основною сферою інтересів Асоціації UCM Italy є популяризація традицій і культури 
південноіталійської кухні, гостинності та туризму, а також просування відомих продуктів цієї 
території в усьому світі. Партнерами нашої асоціації є професійні кухарі, готельєри та 
власники різних підприємств туристичної сфери Італії. Ми співпрацюємо, для того щоб 
створити стійкий і добре розвинений сектор індустрії туризму на міжнародному рівні. 

Проект EuroEst народився у 2018 році з метою співпраці та професійного обміну з 
українськими університетами та надання можливості студентам через літню практику 
ознайомитися зі способом функціонування індустрії туризму на всіх рівнях. З того часу ми 
налагодили партнерські стосунки з 28 університетами України, провели велику кількість 
заходів в Україні для створення міцніших зв’язків між культурами України та Італії. З кожним 
роком кількість університетів і студентів зростає, враховуючи позитивні відгуки студентів, 
які брали участь у нашому проекті. На сьогоднішній день кількість студентів, які успішно 
пройшли курс літньої практики, перевищує 1000. Ми забезпечуємо виїзд відповідальної 
особи від університету та особисто ректора для спілкування зі студентами та власниками 
підприємств для перевірки процесу проходження практики особисто. 

Курс підготовки до літньої практики починається восени, після підписання договору про 
співпрацю з університетом. Період літньої практики - 90 днів. Щоб краще пояснити всі 
деталі нашого проекту, ми проводимо презентацію проекту в університеті. Після цього, усі 
бажаючі, хто вирішили взяти участь у нашому проекті, записуються на курс нашого проекту 
через відповідального представника від університету. Після комплетації групи ми починаємо 
курс підготовки до літньої практики в Італії. Він складається з двох частин, які ми надаємо 
одночасно та на безкоштовній основі. 
Перша частина – це лекції з італійської мови, які проводяться спеціалістами нашої асоціації 
відповідно до вакансії, обраної студентом. Наші спеціалісти прагнуть подолати мовний 
бар’єр під час лекцій, для того щоб засвоїти всю необхідну інформацію, яка буде надаватись 
фахівцями під час літньої практики. Пройшовши курс італійської мови, студенти відчувають 
себе більш впевнено, більш підготовленими до спілкування з італійцями під час практики. 
Друга частина – це майстер-класи, які проводяться на базі університету. Метою проходження 
курсу майстер-класів є вивчення основ обраної вакансії від спеціалістів даного сектору для   
студентів без досвіду у секторі та підвищення рівня підготовки для тих, хто вже має певну 
базу в обраній вакансії. 
На кожну вакансію підбирається окремий фахівець, щоб забезпечити більш якісну підготовку 
студента. Спочатку для студентів доступні 3 вакансії: помічник кухаря, помічник піцайоло та 
помічник офіціанта. Зрештою, після успішного завершення літньої практики з високим 
рівнем як італійської, так і професійних навичок, у студента є можливість повернутися 
наступного року до Італії для проходження практики в адміністративному секторі, отже, 
завжди є можливість росту та розвитку в нашому проекті для студента. 



Умови практики 
Участь у нашому проекті безкоштовна. З боку асоціації студенту надається 1 проїзд в Італію і 
назад, страхування, весь необхідний юридичний супровід в Італії, проживання та 3-х разове 
харчування. Також студент має певну стипендію за участь у нашому проекті. Базова 
стипендія становить 450 євро на місяць і може бути збільшена до 550, 650 євро в залежності 
від професійного та мовного розвитку студента. Його можна підняти як під час підготовки до 
практики, так і під час літньої практики. Восени, після закінчення практики, студентам в 
університеті видаються іменні сертифікати міжнародного рівня. 

Наша практика передбачає постійне зростання, постійний розвиток професійних навичок 
студента протягом багатьох років. Щоб визнати це зростання, ми розробили систему рівнів 
сертифікатів. Кожен рівень сертифіката означає володіння певним рівнем як італійської мови, 
так і професійних навичок. Чим вище рівень кваліфікації студента, тим вище рівень 
сертифіката, а також вища стипендія. В рамках нашого проекту є сертифікати 1,2,3 рівня, 
напівпрофесійного та професійного рівня. Після того, як студент досяг високих результатів 
протягом років участі у проекті, є перспектива знаходження можливості працевлаштування в 
Італії або в Європі. 
Зрештою, перше, на що ми завжди орієнтуємось — це розвиток у студента всіх необхідних 
якостей у обаній діяльності, щоб він міг підвищити свій рівень конкурентоспроможності в 
майбутньому.


