
 
                                                               CONVENTION 
 

 L’Institut Français d’Ukraine, représenté par sa directrice, Mme Nathalie BERAS, et l’Université 

nationale I.I. Metchnikov d’Odessa, représentée par son recteur, M. Ihor KOVAL, ont signé cette 

convention ayant le contenu suivant: 

 

ARTICLE PREMIER 
 

L'Institut Français d’Ukraine met pour la période du 1er mars au 26 mai. 2019 à la disposition de 

l’Université nationale I.I. Metchnikov d’Odessa 

 

 Mme Samantha Gahin, Stagiaire en Master 2 de Français Langue Etrangère de l’université 

Paris Nanterre. 

 

 ARTICLE SECOND 

 

Ce stagiaire assurera les missions principales suivantes : 

 

1. Effectuer un stage d'enseignement sous forme de  4 cours de 1h20 par semaine aux étudiants de 

la chaire de philologie romano-germanique de l’Université nationale I.I. Metchnikov d’Odessa. 

2. Dispenser un stage non rémunéré correspondant aux normes de l’État ukrainien dans le domaine 

de l’enseignement. 

  

 ARTICLE TROISIEME 

 

L’université Metchnikov s’engage à: 

1. Mettre à disposition de Mme Samantha Gahin les conditions nécessaires pour un bon déroulement 

de son stage, définir et respecter l’emploi du temps du stagiaire. Tout changement dûment justifié de 

cet emploi du temps devra être immédiatement signalé à la Directrice de l’Alliance Française 

d’Odessa. 

2. Mettre à disposition un logement gratuit à la résidence universitaire. 

 

 

Fait à Odessa, le 19 Février 2019. 

 

 

Pour l'Institut Français d’Ukraine  Pour l’Université nationale I.I. Metchnikov 

d’Odessa 
 

La Directrice 

 

 

            Mme Nathalie BERAS 

 

 Le Recteur de l’Université nationale 

Metchnikov 
 

 

M. Ihor KOVAL 

 

 

 

 



  
  

 УГОДА 
 Французький інститут в Україні в особі її директора, пані Наталі Берас, та Одеський 

національний університет імені І.І. Мечникова, далі ОНУ, в особі ректора, пана І. М. КОВАЛЯ, 

уклали цю угоду про наступне: 

 

СТАТТЯ 1 
 

 Французький інститут в Україні, на період з 1 березня по 26  травня 2019 р. відряджає для 

стажування з викладання французької  мови до Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова 
 

 Пані Саманту Гаін, стажерку, власницю диплому університету Париж – Нант за 

спеціальністю “Викладання та дидактика французької мови як іноземної”. 

 

 

СТАТТЯ 2 
 В обов’язки стажерки входить : 

1. Викладання французької мови студентам університету у кількості 4 заняття по 1 год. 20  

на тиждень на факультеті романо-германської філології. 

2. Безкоштовне проводення занятть відповідно до державних стандартів освіти України. 

 

СТАТТЯ 3 
            ОНУ зобов'язується:  

1. Створювати сприятливі умови для стажування пані Саманти Гаін, складати розклад занять 

стажерки та дотримуватися цього розкладу. Будь-які зміни у розкладі, які відбулися за 

вагомою підставою, мають бути негайно повідомлені Директору Альянс Франсез м. Одеси. 

2. Безкоштовно забезпечити стажерку гуртожитком.  

  

Одеса, 19 лютого 2019 р. 

 

 

 

Французький інститут  

в Україні 

Одеський національний університет  

імені І.І. Мечникова, 

м. Одеса 

 

Директор 

 

 

Наталі Берас 

                             Ректор 
 

 

І. М. КОВАЛЬ 

 

 


