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Про українську науку, американський диплом i
Екваторiальну Гвiнею

I хоча навчання в аспiрантурi у США триває в середньому на два роки довше,
а матерiальне забезпечення значно краще, нiж в Українi, для затвердження
американського диплома потрiбно створити спецiальну комiсiю i фактично
перезахиститись. Люди, якi через це пройшли, кажуть, що процес потребує
чималих зусиль (i фiнансiв) i триває приблизно пiвроку.
I навiть на це я був готовий пiти, якби вдалос я знайти тут бодай якус ь
с тартову життєву позицiю. Готовий був працювати навiть на пiвставки.
Однак, пропонуючи себе керiвникам рiзних навчальних закладiв, незмiнно чув ту
с аму вiдповiдь: "Я не можу взяти людину з вулицi. Менi с воїм нiчим
платити", хоча часто "свої" вже давно перевищили пенсiйний вiк. Iнколи казали
прямо: "Лектор, який читає цей предмет, уже дуже похилого вiку. Коли помре, я
дам тобi знати". А тодi неодмiнно пояс нювали, що треба було менi лишатис ь в
Америцi, нiчого доброго я тут не знайду. Таке вiдчуття, що мене буквально
виштовхували з країни, на благо якої хотiв би працювати. I вже зовсiм сумно
було, коли "втаємниченi" пояснювали, що не треба себе "надто розхвалювати",
наприклад, казати, що вiльно володiю
англiйс ькою, бо роботодавцi бояться... що я займу їхнє мiс це!
Що ж, бiльше нiкому боятись не треба: тепер я працюю науковцем у Чес ькiй
академiї наук. Порiвняно з українською епопеєю, потрапити туди було дос ить
легко (якщо не брати до уваги особливi вимоги чес ького пос ольс тва -- але то
вже iнша iс торiя). Знайшовши в iнтернетi лабораторiю, яка мене зацiкавила, я
напис ав її керiвничцi, надiс лав с воє резюме i коротко описав, чим саме можу
бути корис ним. Поговоривши зi мною по телефону, професорка сказала, коли
можу почати роботу i попросила надiслати копiю мого диплома. Натомiсть, я
невдовзi отримав запрошення та решту необхiдних документiв.
У Чехiї я працюю в галузi нейробiологiї i молекулярної бiологiї. Менi видiлили
робоче мiс це з найс учас нiшим комп'ютером i невелику кiмнату з ус тановкою для
електрофiзiологiчних експериментiв (в Українi менi б довелос я с кладати її
с воїми руками). Оселили в дешевому помешканнi на територiї академiї (першого
мiс яця узагалi нiчого не треба було платити). Тобто в Європi людей, якi здобули
освiту в країнi найкращих унiверс итетiв с вiту, визнають i шанують.
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МВС і СБУ щ е не знають,
щ о за "правоохоронці"
налякали Януковича
"збройним нападом" на
його органи
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Збірна України з хокею
отримала нового
наставника

Із Росії до нас
насувається
чума!
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Завтра запровадять
комендантську годину під
приводом нападу
інопланетян на Кабмін –
Яценюк

+ Рейтинг
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Екс-губернатор
Львівщ ини подав у
відставку
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Гонкурівську премію-2011
здобув дебют
"Французьке мистецтво
війни"
Лауреатом Гонкурівської премії за
2011 рік став Алексіс Женні.
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Більше 400 українців
"кинули" з молодіжним
кредитом на житло
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Ландіка не врятує мирова
з побитою, а підстав для
справи проти неї нема –
МВС
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Прокурори з Полтавщ ини
жаліються на безпричинні
звернення
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Янукович написав Москві
про багатство нації. Як
провідний знавець
бароко і філософії
Президент Віктор Янукович став
автором передмови до книжки
"Жемчужина причудливой формы",
яка побачила світ у московському
видавництві "Художественная
литература".
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Ресурсів НБУ вистачить
для того, щ об утримувати
курс гривні максимум до
кінця року — Уманський
"Криза в Україні вже розпочалася
— вона розпочалася у фінансовій
системі ще у вересні"

Гвiнейс ькому президентовi ПОТРIБНА була зброя, бо за 31 рiк його керiвництва
країна з найбагатшої на континентi (перед здобуттям незалежностi)
перетворилась в одну з найбiднiших. Мбасого с табiльно потрапляє у рейтинги
"найжорстокiших диктаторiв свiту". Свобода слова знищена докорiнно,
опозицiонери або вбитi, або ув'язненi. Дiйшло до того, що президента
проголосили богом, а ще кажуть про його схильнiс ть до канiбалiзму. I, попри
вс е те, Україна беззас тережно визнає дипломи гвiнейс ьких студентiв, але не
визнає українських студентiв iз дипломами найкращих американських
универс итетiв.
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У "Спасібо
жителям Донбасса"
з'явилася
кричалкаконкурент
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та... жертв
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СВІТОВІ НОВИНИ
Ізраїль бойкотуватиме ЮНЕСКО
за визнання права палестинців
на свою державу

А в Українi дос i не визнають дипломи, отриманi у США та бiльшостi держав
Європи. Нашi науковi керiвники боятьс я конкуренцiї з боку молодих учених iз
захiдною ос вiтою.
Зате iс нує договiр про взаємне визнання дипломiв мiж Україною та...
Екваторiальною Гвiнеєю. Я завжди наводив цю країну як символ
нес праведливостi, адже там є тiльки один унiверс итет, який вiдкрили лише 15
рокiв тому. 2004-го Теодоро Обiанг Нгема Мбас ого зус трiчавс я з Леонiдом
Кучмою. Як нас лiдок, пiдписали договiр про спiвробiтництво, взаємне визнання
дипломiв, а ще -- домовилис я про постачання туди Україною зброї.
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Водій позривав
погони
інспектору ДАІ
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... Закiнчивши аспiрантуру у США, я зробив
крок, якого вiд мене нiхто не сподiвався. Я
повернувся в Україну. Думав, що з дипломом
одного з найкращих американських
унiверситетiв менi вдасться без проблем
влаштуватись на роботу i, зрештою, знайти
своє щастя на рiднiй землi. "Свята простота", -як казав Ян Гус. Виявилось, тут нiкому не потрiбнi нi я, нi мiй диплом. Ба, в
Українi його навiть не визнають.

СПОРТ

Суд вирішив видати
засновника Wikileaks Швеції
Росію визнали
найкорумпованішою серед
світових економік
Російські ЗМІ закриватимуть за
бодай одне із 5 мільйонів слів
На перший раз – попередження, після
другого – рік на звернення до суду з
вимогою закрити ЗМІ

Вагітна склала на "права" у
паузах між… переймами
через 4,5 години після того, як у неї

Якщо у Вас є текст
новини, ф ото,
аудіо чи відео, які,
на Вашу думку, нас
зацікавлять.

Українс ьким президентам, видається, НЕ ПОТРIБНI дипломованi НАУКОВЦI з
якiсною ос вiтою, здобутою на Заходi.

відійшли води...

Як на мене, це може означати, що незабаром їм потрiбна буде зброя. Як
Мбасого.
Iз пошаною -- Павло КУЗИК, науковець
про автора:
Павло Кузик
Рiк народження -- 1979.
2001 року закiнчив iз вiдзнакою бiологiчний факультет нацiонального
унiверс итету iменi Iвана Франка.

СПОРТ
Денис Готфрiд:
"Як можна
прохарчувати
важкоатлета за
102 гривнi на
день? Це
нереально"

У 2001 -- 2002 роках стажувався в унiверситетi Еморi, Атланта, США.
У 2003 -- 2008 роках в унiверситетi Флориди, Гейнсвiл-Сан-Августин
(США), здобув квалiфiкацiю доктора наук (PhD) у нейробiологiї, молекулярнiй
бiологiї.
З 2010 року -- пос тдокторант Чес ької академiї наук в Iнс титутi фiзiологiї.
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Валентина
Семеренко:
"Асфальт -- не
снiг, можна
гепнутися
головою"

КЛУБ ДРУЗІВ ГАЗЕТИ "ЕКСПРЕС"

Еxpres.ua on Facebook
Like

Легендарний
украї нський
важкоатлет,
дворазовий чемпiон свiту та Європи,
бронзовий призер Олiмпiади в Атлантi
повернувся у великий спорт -- очолив
нацiональну жiночу збiрну з важкої
атлетики

You like this.

Бiатлонiстка
Валентина Семеренко
завоювала "золото"
лiтнього чемпiонату
свiту

1,660 people like Еxpres.ua.
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НОВИНИ КІНО

Олександр
Сiтковський: "До
Олiмпiади
доведеться бiгти
щ е один

На чемпiонаті України з марафону, що
проходив у Бiлiй Церквi, переможцем став
донеччанин Олександр Сiтковський. Вiн
показав найкращий результат сезону в
цілій Європi

Олена Сайко:
"Тренери з мене
вже смiються"

Зои Д ешанель разв одится с му жем
Аманда Сайфред готов а стать порноактрисой

Попри травму плеча,
украї нська самбістка
Олена Сайко у жовтні
здобула "срiбло" на
Кубку свiту

Кристен Стюарт хочет открыть приют для кошек и собак
Paramount Pictures заду мала нов ый "инопланетный" проект
Эмма Уотсон: от в олшебницы до секретарши
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Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише з
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