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COURSERA FOR CAMPUS for SUMY NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY 

Гарна новина від COURSERA, провідної глобальної компанії у сфері 
освітніх он-лайн курсів. COURSERA створила COURSERA FOR CAMPUS для 
СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.  

Great news from COURSERA - leading global on line courses provider.  COURSERA 
has set up COURSERA FOR CAMPUS for SUMY NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY 
students and staff. 

 

Платформа COURSERA FOR CAMPUS надає можливість студентам, 
аспірантам та викладачам СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ долучитися до  

o понад 3900 курсів  
o та 400 спеціальностей від провідних університетів світу 
Умови:  
 Вартість: безкоштовно;  
 Мови навчання: англійська, китайська, німецька, російська.  
 студенти можуть записатися на курси із 18 квітня до 31 липня 2020 

року;  
 студенти можуть закінчити курси до 30 вересня 2020 року 

The COURSERA FOR CAMPUS platform enables students, postgraduates and staff 
of SUMY NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY to join 

o Over 3900 courses  
o 400 specialization from top-tier world universities  
 
Conditions on which courses are offered:  
 free of charge 
 languages: English, Chinese, Deutsch 
 students may enroll through July 31, 2020 
 students can complete courses through September 30, 2020  

 

Що слід зробити? Послідовність дій:                What should I do to be granted access?   

1 Заповнюєте анкету за посиланням  

 

1 Fill out the form 
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1.1 

Для студентів та аспірантів    
https://forms.gle/M2U8VL2bduZCodeV6 
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  For students 

https://forms.gle/M2U8VL2bduZCodeV6  

 

1.2 
Для викладачів: 
https://forms.gle/H8En3ZQrgmKDLZBb7 
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For staff 
https://forms.gle/H8En3ZQrgmKDLZBb7  

2 

на вашу електронну скриньку впродовж доби прийде лист з 
посиланням і проханням зареєструватись. Після цього ви 
маєте безкоштовний доступ до великої кількості онлайн-
курсів провідних університетів світу! 

2 
within the 24 hours, a link will be sent on your email explicating your 
further steps. That’s it !!!   You have free access to a panoply of 
online courses from the world's leading universities! 
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