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(HRLAW)Мета проекту:

Підтримка  України і Молдови 
у подоланні викликів, пов’язаних із 
впровадженням Європейської політики 
та міжнародних стандартів у сфері захисту 
прав людини за рахунок створення потенціалу та 
розробки відповідного інструментарію.

Завдання проекту: 

•	 створити Офіси Студентського Обмудсмену та запровадити 
Кодекс академічної доброчесності до вересня 2019 р.;

•	 впровадити кейс-орієнтовану програму з прав людини для студентів 
магістратури в українських і молдавських університетах до вересня 2019 року;

•	 впровадити кейс-орієнтовану програму з прав людини для докторантів в 
українських і молдавських університетах до вересня 2019 року;

•	 забезпечити механізм для інтенсивних заходів зі створення потенціалу 
для українських і молдавський тренерів з прав людини до вересня 2019 року.



Кодекс академічної 
етики

Навчальні семінари та 
воркшопи із залученням 
європейських партнерів

Регламент роботи комісії 
з академічної етики

Лекції в університетах 
України та Молдови

Положення про  
Уповноваженого з прав 

студентів

Заходи з промоції 
проекту в Україні та 

Молдові 

Розроблено:

Проведено:

•	 Модулі підготовки магістрів
•	 Міжнародна система захисту прав людини
•	 Імміграція та адвокація прав біженців і внутрішньо переміщених осіб
•	 Прецедентне право ЄСПЛ щодо захисту прав вразливих верств 
населення
•	 Правовий захист ЛГБТ спільноти
•	 Правовий захист етнічних та мовних меншин
•	 Права людини та збройні конфлікти
•	 Правовий захист прав дітей і підлітків та безпечний інформаційний 
простір
•	 Роль неурядових організацій у становленні та розвитку правозахисного 
руху
•	 Права жінок та гендерна рівність

•	 Модулі підготовки аспірантів
•	 Доктрина та практика системи захисту прав людини
•	 Проблеми прав біженців та виклики сучасності
•	 Верховенство права і толерантність
•	 Права людини, сексуальна орієнтація та гендерна рівність
•	 Протидія расизму, ксенофобії та екстремізму

•	 Модулі професійної підготовки
•	 Бізнес і права людини
•	 Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення гендерної 
рівності в Україні


