Франко Буцці
Меморіальна стипендія
Зміна формату меморіальної стипендії в пам'ять Франко: розширення можливості запропонувати
представникам талановитої молоді шансів на навчання за однієї з найкращих магістерських програм
по спеціальності «Підприємництво і управління» в США, що змінить їхнє життя.

«Меморіальна стипендія Франко Буццi»
Як ви пам'ятаєте, ми вирішили показати, що Франко залишився не тільки в наших серцях; ми хотіли б
пов'язати свою пам'ять про нього з чимось більш відчутним, передавши це тим, хто не знав його
особисто.
Ми шукали ідею, для відображення речей, які любив Франко; тому на наше рішення вплинули три
його головні пристрасті. Це, насамперед, компанія, якій він присвятив своє життя; по-друге, це
блискучі молоді люди, які могли б надалі влитися в нашу компанію; і нарешті, не в останню чергу, це
США.
Після того, як ми об'єднали ці елементи, рішення про надання «стипендії Франко Буцці» талановитим
молодим людям прийшло само собою.
Нам подобається ідея дати молодим, рішучим людям можливість зробити крок вперед у своєму
професійному житті, можливість, яка може відкрити для них нові перспективи та підготувати до нових
викликів. Немов передбачаючи це рішення, сам Франко у віці 22 років був удостоєний гранту
престижної студентської програми Фулбрайта на навчання в США.
На цей час ми вирішили розширити сферу дії цієї ініціативи, додавши більше стипендій, більше
потенційних кандидатів, більше університетів.
Таким чином, Buzzi Unicem щорічно присуджує дві стипендії, які нададуть дітям як працюючих
співробітників групи компаній по всьому світі, так і тих, що пішли на пенсію, а також молодим людям,
які закінчили середню школу в Казале-Монферрато, унікальну можливість навчатися в магістратурі за
спеціальністю «Підприємництво і управління» в деяких з кращих університетів США:
• Школа бізнесу Маккомбса – Техаський університет, Остін;
• Коледж бізнесу Сміл – Університет штату Пенсильванія (Пенсільванія);
• Університет Міссурі, Колумбія;
• Коледж бізнесу і економіки – Ліхайський університет (Пенсильванія).
Обрані заклади користуються великою повагою і вважаються одними з найкращих в США.
Вибрані нами програми - це 2-річні, денні заняття в магістратурі за спеціальністю «Підприємництво і
управління», які Buzzi Unicem повністю фінансуватиме, таким чином покриваючи не тільки навчання
та збори, а й стандартні додаткові витрати (поїздки, страхування, витрати на проживання тощо).
Потенційні кандидати повинні відповідати вимогам, встановленим критеріями прийому кожного
закладу, щодо ступеня бакалавра, досвіду роботи, володіння англійською мовою та аналітичних
навичок. Кандидати також повинні демонструвати сильну спрямованість на отримання результату,
інтелектуальні здібності, комунікативні можливості, зрілість, доброчесність, інтерес до соціальної
діяльності (див. оголошення про прийом заявок у вкладеннях).
Прозорість і меритократія є для нас ключовими, тому Buzzi Unicem жодним чином не може
втручатися в процес оцінки та відбору, який буде повністю здійснюватися кожним університетом.
Єдиний спосіб подати заявку – онлайн, на сайті закладу.

Етап відбору буде проводитися восени кожного року; обдаровані студенти розпочнуть навчання за
магістерською програмою за спеціальністю «Підприємництво і управління» з осені наступного року.
Ми раді підтвердити та розширити цей проект. Ми точно знаємо, що це може стати радикальною
можливістю для цілеспрямованих, відданих людей, рухомих бажанням подорожувати і розширювати
свої знання і кругозір.
І ми раді усвідомлювати, що Франко є важливою частиною цього процесу зростання.

Повідомлення про меморіальну стипендію Франко Буцці
Меморіальна стипендія Франко Буцці щороку надає синам/дочкам працівників та тих, хто вийшов на
пенсію, Buzzi Unicem та всім молодим людям, які закінчили середню школу в Казале-Монферрато,
унікальну можливість вчитися за денною магістерською програмою за спеціальністю
«Підприємництво і управління» в деяких з провідних університетів США:
• Школа бізнесу Маккомбса – Техаський університет;
• Коледж бізнесу Сміл – Університет штату Пенсильванія;
• Університет Міссурі;
• Коледж бізнесу і економіки – Ліхайський університет1

Абітурієнти та критерії прийому
Серед вимог, встановлених критеріями прийому до навчального закладу, є такі:
• диплом бакалавра;
• достатнє знання англійської мови, підтверджене тестами TOEFL або IELTS (не потрібно для громадян
США, постійних жителів США і осіб, які отримали ступінь в країні, де англійська є офіційною мовою);
• прийнятний результат тесту GRE або GMAT.
Подальші та детальні вимоги див. на веб-сайті кожного університету.
Інші відповідні вимоги:
• досвід роботи;
• академічні показники та інтелектуальні здібності;
• товариськість, ініціативність, зрілість, принциповість і впевненість в собі;
• позакласні та громадські заходи.

Надається:
Buzzi Unicem щорічно фінансуватиме для двох осіб 2-річні денні заняття у магістратурі за
спеціальністю «Підприємництво і управління» на постійній основі.
Стипендія покриватиме:
• плату за навчання та збори (оплачується безпосередньо університету);
• стандартні додаткові витрати: поїздки, проживання, підручники, плату за розгляд заяви на
навчання, страхування тощо (оплачується студенту).

Навчальні роки
Після успішного процесу подання заявок, восени кожного року обдаровані студенти розпочнуть
навчання.
Магістерська програма за спеціальністю «Підприємництво і управління», навчання за якою проводить
Коледж бізнесу і економіки – Ліхайський університет, триває один рік, з січня по грудень.
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http://www.mccombs.utexas.edu/MBA/Full-Time
https://mba.smeal.psu.edu
https://business.missouri.edu/programs-and-admissions/crosby-mba
https://business.lehigh.edu/academics/graduate/masters-programs/one-year-mba

Процес відбору та терміни
Кандидати повинні подавати свою заявку в обраний університет онлайн (терміни вказані для кожної
магістерської програми за спеціальністю «Підприємництво і управління»).
• http://www.mccombs.utexas.edu/MBA/Full-Time/Admissions (3 тури з жовтня по березень. Зверніть
увагу: існує штраф за подачу заявки на 3 тур. Ймовірність того, що претенденти, що подали заявку на
3 тур, будуть прийняті, становить на 25% менше порівняно з тими, які подали її на перші два)
• https://mba.smeal.psu.edu/admissions/application-process (жовтень-березень)
• https://business.missouri.edu/programs-admissions/graduate/graduate-programs-admissions (жовтень травень)
• https://business.lehigh.edu/academics/graduate/masters-programs/one-year-mba/admissionsinformation (жовтень - травень)

Адреси університетів
• Школа бізнесу Маккомбса – 2110 Спідвей, B6000, Остін, Техас 78705 (McCombs School of Business 2110 Speedway, B6000, Austin, Texas 78705)
• Університет штату Пенсильванія, університетське містечко в Юніверсіті-Парк, Державний коледж 220 Бізнес Білдинг, Юніверсіті-Парк, Пенсильванія 16802 (Penn State University Park campus, State
College - 220 Business Building, University Park, Pennsylvania 16802)
• Роберт Дж. Труласке, Ср., Коледж бізнесу, Університет Міссурі, Корнелл-Холл, Колумбія, Міссурі
65211 (Robert J. Trulaske, Sr. College of Business, University of Missouri, Cornell Hall, Columbia, Missouri
65211)
• Коледж бізнесу і економіки Ліхайського Університету - бізнес-центр Раух - 621 Тейлор стрит,
Бетлехем, Пенсильванія 18015 (Lehigh University College of Business and Economics - Rauch Business
Center - 621 Taylor Street, Bethlehem, Pennsylvania 18015)

Контактна особа Buzzi Unicem
Контактною особою кожного кандидата є менеджер з персоналу країни, до якої належить
співробітник. Контактною особою учнів, які закінчили середню школу в Казале-Монферрато, є
Серджіо Сальві, менеджер з персоналу Buzzi Unicem SpA.
Будь ласка, дублюйте свою переписку електронною поштою з контактною особою на адресу Серджіо
Сальві та Бенедетта Буцці (ssalvi@buzziunicem.it; bbuzzi@buzziunicem.it).

