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1. ГРАНТИ INCONET EAP

М

ДЛЯ УЧАСТІ У НАУКОВИХ ЗАХОДАХ

«EUBROKERAGE EVENTS»

ета грантової
програ-

ми IncoNet EaP - надати фінансову підтримку дослідникам з країн Східного Партнерства для участі у Brokerage events у рамках
програми «Горизонт
2020» в країнах-членах
ЄС чи асоційованих

Дже
рело
Дедл
айн:
31.10
.2016

країнах. Тематичні пріоритети: здоров'я, енергетика

Критерії оцінки

та глобальна зміна клімату. Максимальний розмір

1. Наукова робота/дослідження

фінансування - 1 500 євро.

(публікації, патенти, проекти і

Документи для аплікантів:

т.д.) (40% від загальної оцінки).

Complete Guidelines (.pdf)

2. Співробітництво з міжнарод-

Application Form (.docx)

ними партнерами (проекти і/або співробітництво з

Follow-up Report Form (.docx)
Вимоги до кандидатів:

іншими країнами; тренінги за кордоном, участь у міжнародних конференціях і т.д.) (20% від оцінки).
3. Намір взяти участь в тому чи іншому конкурсі

Бути членом або співробітником науково-

програми "Горизонт 2020", намір в повній мірі скори-

дослідної установи, організації і/або мережі ор-

статися участю в заході: очікувані результати, кон-

ганізацій, вищого навчального закладу, або підп-

кретні плани співробітництва, участь в програмі

риємства, і працювати над дослідженням.

"Горизонт 2020" мають бути описані більш детально

Проводити дослідження в одній з країн-

(40% від оцінки).

партнерів – Азербайджані, Білорусії, Грузії, Мол-

Додаткові критерії оцінки:

дові, або Україні.
Подати повністю заповнену форму заявки, разом з усією необхідною документацією.
Мати ступінь кандидата наук і/або, принаймні,
трирічний досвід наукових досліджень.

• Стать апліканта: заохочення жінок-дослідників до
участі;
• Заохочення молодих дослідників;
• Намір реалізувати додаткові заходи (наприклад,
підготувати презентацію, взяти участь в стендовій

Проводити дослідження за одним із напрямів:

сесії, подати профіль для пошуку партнера, заплану-

охорона здоров'я, енергетика і зміна клімату.

вати двосторонню зустріч і т.д.).

Знати англійську мову.

Грант на участь в заходах має бути не більше ніж

Мати деякий міжнародний досвід (вже існуючі

1,500 євро.

контакти в інших країнах, участь в міжнародних

Контактна особа в Україні: Олена Коваль (post@fp6-

конференціях і консорціумах і т.д.).

nip.kiev.ua, nip@fp7-ncp.kiev.ua)

Мати намір брати участь в певному конкурсі

Більше інформації за посиланням: http://inco-eap.net/

програми "Горизонт 2020".

en/538.php.
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2. НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ ТА НАУКОВЦІВ (DAAD)

Джерело
15.11.16
Дедлайн:

С

типендії DAAD пропонують можливість

Поїздки на конференції та конгреси підтриму-

іноземним науковцям провести дослі-

ватися не можуть.

дження та підвищити кваліфікацію у

Німеччині. Існують можливості підтримки для
різних кваліфікаційних та кар´єрних етапів.
Метою цієї програми є, зокрема, підтримка коротких наукових стажувань для обміну досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фа-

Тривалість фінансування
Від 1 до 3 місяців; період надання підтримки
встановлюється відбірковою комісією залежно
від намірів та робочого плану.
Стипендія не подовжується.
Що включає в себе стипендія?

ху.
Хто може подавати заяву?
Викладачі ВНЗ та визнані науковці, як правило,
з науковим ступенем, які працюють у ВНЗ або
науково-дослідному інституті в себе на батьківщині.
Примітка:
Прохання колишніх стипендіатів Фонду ім. Оле-

Щомісячні виплати в розмірі: - 2.000 євро для
асистентів, старших викладачів та доцентів, 2.150 євро для професорів.
Допомогу на проїзд, якщо ці витрати не бере на
себе батьківщина пошукача або інша сторона
Інші виплати не надаються.
Відбір

ксандра фон Гумбольдта звертатися в першу

Відбір стипендіатів проводить незалежна відбір-

чергу до Фонду ім. Гумбольдта.

кова комісія.

На що надається підтримка?

Основними критеріями відбору є:

Наукові перебування у державних або держав-

наукові здобутки та останні публікації, що

но визнаних ВНЗ або позауніверситетських на-

слід зазначити у автобіографії та списку пуб-

уково-дослідних установах у Німеччині. Науко-

лікацій;

ве стажування може проходити і у різних інституціях.

переконливий та добре спланований науковий проект.

Підтримка може надаватися лише один раз у
три роки.
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УМОВИ

УЧАСТІ

Які передумови слід
виконати?
Пошукачі мають
працювати у ВНЗ або
науково-дослідній
установі в себе на
батьківщині.
Науковий проект
потрібно узгодити з
німецьким науковим
партнером. Має
гарантуватися
надання робочого місця.

(максимум 10 сторінок);

Процедура подання заяв

календарний план із зазначенням міст

Подання заяв відбувається в режимі онлайн
через портал DAAD (коротка інструкція).
Крім того, необхідно надіслати поштою 2

перебування (приймаючі інститути /
наукові партнери) запланованого
наукового стажування;

екземпляри роздрукованої зведеної заяви

письмове підтвердження приймаючого

(файл у форматі PDF), яка створюється після

колеги/колег про наукову співпрацю, яке

завершення реєстрації заяви на порталі

спирається на план перебування та у

DAAD, а також інші додатки до заяви.

якому гарантується надання робочого

Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну подан-

місця.
2. Документи, які надсилаються поштою:

ня заяв.

зведена заява, яка створюється на пор-

Для того, щоб подати заяву, будь ласка,

талі в форматі PDF і яку ви можете розд-

оберіть у стипендійній базі даних оголошен-

рукувати після завершення процедури ре-

ня про цю програму (www.funding-guide.de).

єстрації онлайн (будь ласка, надішліть 2

Звідти ви потрапите через вкладку "Подати

екземпляри до місця прийому заяв).

заяву" на портал.

Вимоги до документів Ви знайдете за поси-

1. Документи для завантаження на портал

ланням.

DAAD (мова документів - німецька або

Стипендії можуть починатися не раніше 1

англійська):

липня 2017 року.

формуляр-заява онлайн;

Місце прийому заяв:

повна автобіографія (CV) у табелярній

Інформаційний центр DAAD у Києві —

формі (максимум 3 сторінки);

пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6

список наукових публікацій (максимум 3
сторінки);

03056 Київ, Україна
E-mail: inf o@daad.org.ua.
Веб-сайт: www.daad.org.ua.

докладний опис наукового проекту
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3. СТИПЕНДІЯ ІМ. ЕРНСТА МАХА НА СТАЖУВАННЯ В АВСТРІЇ

Дже
рело
Дедл
айн:
01.03
.2017

С

типендія ім. Ернста Маха надається

хороше знання англійської або німецької мов;

випускникам університетів у віці до

наявність сильної мотивації для навчання в

35 років, які продовжують навчання в

Австрії.

аспірантурі в своїй країні. Кандидати

Анкету-заяву “Bewerbung um ein Stipendium fur Os-

отримують фінансування на стажування в авст-

Osterreich” можна отримати в представництвах

рійських ВНЗ тривалістю від 1 до 9 місяців.

Австрії за кордоном, а також в установах, які

Наукові сфери, що фінансуються за рахунок сти-

приймають заяви (уточніть в своєму університе-

пендії:

ті). Додаткову інформацію можна знайти на сайті.

• природничі науки

Заявка на участь доступна з жовтня по 1 березня

• інженерні науки

онлайн.

• медицина

Необхідні документи

• сільське і лісове господарство

• два рекомендаційних листи від викладачів з пе-

• ветеринарія

чаткою вищого навчального закладу та датою

• громадські науки

(підписані не більше, ніж за 6 місяців до подачі за-

• юриспруденція і економіка

явки);

• гуманітарні науки і теологія

• згода викладача з Австрії, який стане вашим ку-

Вимоги до кандидатів

ратором;

вік не більше 35 років на момент подачі заявки;

• копія паспорта;
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4. FULBRIGHT RESEARCH

AND

DEVELOPMENT PROGRA

M

подаватись на
програму не раніше
ніж через 2 роки після перемоги в іншому конкурсі за
Програмою імені
Фулбрайта.
Тривалість гранту —
6-9 місяців.

рело
Дже
1.2016
1
.
1
0
айн:
л
д
е
Д

Упродовж академічного року учасники
Програми проводять індивідуальні
дослідження; знайо-

П

роведення досліджень в університетах
США тривалістю від шести до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь осо-

би віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не
мають наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих
навчальних закладів; співробітники науково-

мляться з актуальними надбаннями
американських університетів у плануванні навчальних програм, розробці учбових курсів та їх викладанні; беруть участь у наукових конференціях та семінарах. Програма не передбачає здобуття наукового ступеня, але надає можливість стипендіатам відвідувати семінари та лекції в якості вільних слухачів.

дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотеч-

До участі у конкурсі приймаються лише індивідуа-

ної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері

льні проекти — дослідницькі та такі, що спрямовані

управління культурою; працівники громадських ор-

на розробку та запровадження нових навчальних

ганізацій (НДО).

курсів, оновлення навчальних матеріалів, вивчення

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни.
Вимоги до кандидатів:
мати українське громадянство та проживати в
Україні;
викладати (на умовах повної або неповної став-

та оволодіння передовими методами навчання та
викладання.
Учасники Програми отримують:
щомісячну стипендію;
додаткові кошти для придбання професійної літератури;

ки) у ВНЗ та мати щонайменше 2 роки досвіду

медичне страхування;

викладання, навчання в аспірантурі чи адмініст-

квиток в обидва боки.

ративної роботи у системі вищої освіти або 2 роки професійного досвіду у відповідній у галузі;
володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в англомовному академічному середовищі (TOEFL iBT не менше 80 балів);

Документи приймають до 1 листопада щороку.
Офіс Програми імені Фулбрайта:
вул. Еспланадна, 20, кiмн. 904, Київ 01001
Координатор програми — Інна Бариш —
ibarysh@iie.org; ffdp.ukraine@iie.org.
Асистент програми — office.ukraine@iie.org.

повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1,
яку отримують учасники програм обмінів;
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5. НАЦІОНАЛЬНА

В

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА

СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

рамках Національної
стипендіальної програми Словацької Ре-

спубліки для підтримки мобільності студентів та аспірантів, викладачів ВНЗ, дослідників і митців було оголошено про початок подання заяв
на здобуття стипендій на на-

Джерело
Дедлайн
: 31.10.20
16

вчання, дослідницьке і лекційне стажування у Словаччині у 2016/2017 академічному році.

навчання в літньому семестрі

Програма фінансується Міністерством освіти, на-

2016/2017 академічного року. Заявки пода-

уки, досліджень та спорту Словацької Республіки;

ються в режимі он-лайн на сайті www.stipendia.sk.

адміністративну підтримку програми забезпечує

або ж на сайті www.scholarships.sk.

Словацьке академічне інформаційне агентство

Контактні особи цієї програми: Лукаш Марцін

«SAI,n.o.». Стипендіати Національної стипендіальної

(Lukas Marcin) lukas.marcin@saia.sk – для інозем-

програми є стипендіатами Уряду Словацької Рес-

них претендентів.

публіки.

Основна інформація про стипендіальну про-

Останній терміни подання заявок: 31.10.2016 р. - на

6. СТИПЕНДІЯ

рело 6
е
ж
Д
1.201
1
.
5
2
айн:
л
д
е
Д

В

граму знаходиться в інформаційному бюлетені.

ДЛЯ МАГІСТРА З ЯДЕРНОЇ СТАЛОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

ища гірнича школа

(4 роки вищої освіти мінімум) у галузі ядерної

Нанту (Франція) на-

інженерії та володіють англійської мовою.

дає фінансову до-

Найкращі кандидати розпочнуть навчання за

помогу найкращим студентам, які пройдуть програмою 14 лютого 2017 року відразу за проконкурсний відбір для вступу в лютому 2017 ро- грамою 2го семестру першого року магістратуку на програму Магістр з ядерної сталої інжене- ри, та зможуть отримати стипендію від 2500 до
рія – Застосування & Менеджмент (SNEAM).

3750 € від Фундації EDF-Французький інститут,

Подати свою кандидатуру на магістерську про-

партнер Гірничої школи Нанту.

граму та на стипендію можливо до 25 листопа-

Детальніше: http://www.min es-nantes.fr/en/Study/

да 2016 року. До участі у конкурсі допускаються Mas ters-of-Science-English-taug ht/SNEAM.
тільки студенти, які вже мають рівень бакалавра
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7. СТИПЕНДІЯ КЛЮГЕ: ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЦИФРОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, США

Дж
Дета ерело
Дедл льніше
айн:
06.12
.2016

Ц

ентр імені Джона Клюге при Бібліотеці

льше 11 місяців. Іноземні учасники

Конгресу США оголосив про проведення

отримають відшкодування витрат на отримання

конкурсу стипендій, мета якого — ви-

візи США.

вчити вплив цифрової революції на об-

раз думок людей і міжнародні відносини.

Необхідно надати наступні документи:
заповнена англійською мовою анкета;

Взяти участь можуть кандидати з будь-якої
країни, які займаються дослідженнями впливу ци-

автобіографія (до 2 сторінок);

фрових технологій на суспільство і сучасну куль-

опис свого дослідження;

туру. Під час відбору кандидатів більша увага бу-

мотиваційний лист;

де приділятися актуальності дослідження та обґрунтуванню необхідності використання ресурсів

список опублікованих або просто написаних
робіт;

Бібліотеки Конгресу.
3 рекомендаційні листи, написаних за шаблоСтипендіати програми отримуватимуть що-

ном.

місячну стипендію у розмірі $4200 на строк не бі-

8. СТИПЕНДІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ ЛОЗАННИ, ШВЕЙЦАРІЯ

І

ноземні студенти запрошуються
до участі в конкурсі на отримання стипендій для навчання на

програмах магістратури.
Спеціальності: всі спеціальності, крім
таких – Master of Medicine, Master

Д
Дет жерело
Дед альн
лай
н: 15 іше
.12.2
016

of Arts in Sciences and Practices of
Education, Master of Law from the
Universities of Zurich and Lausanne, Master of
Law in Criminal Sciences.
Розмір гранту: CHF 1,600 на місяць.
Необхідні документи:
Аплікаційна форма;

Супровідний лист;

Паспортне фото;

Два рекомендаційні листи;

Нотаріально завірена та перекладена копія дипло-

Розписаний бюджет;

му та додатка до нього;

Копія паспорта;

Нотаріально завірена та перекладена копія атес-

Якщо потрібно, довідка про доходи батьків;

тата про середню освіту та додатка до нього;
Опис програми останнього семестру
бакалавріату;
CV;

Нотаріально завірені копії атестату, диплому та
додатків до них (українською мовою;
Адміністративний внесок у розмірі 200 CHF за розгляд документів.
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9. МІЖНАРОДНА ПРЕМІЯ ІМЕНІ АЛЬ-ХОРЕЗМІ, ІРАН

ело
р
е
016
2
Дж
.
1
1
.
: 01
н
й
а
Дедл

М

іністерство науки, досліджень та технологій Ірану, Іранська організація науки
та техніки запрошують взяти участь у конкурсі на отримання престижної міжнародної нагороди імені видатного арабського математика, географа та астронома аль-Хорезмі.

Нагорода присуджується за значний вклад у фундамен тальні науки, матеріалознавство, металургію, аеронавтику, механіку, мехатроніку, інформаційні технології, нанотехнології, біотехнології, зелені технології, хімічні технології, електроніку і комп’ютери, медицину, ветеринарну медицину, сільське господарство, вивчення природних ресурсів.
Детальна інформація про конкурс доступна на сайті: http://khwarizmi.ir/.
Просимо звернути у
вагу, що обов’язковою умовою нагородження є особиста присутність на церемонії, яка відбудеться у м. Тегеран (Іран) у останній тиждень лютого 2017 р.
Кандидатури подаються до відділу міжнародних зв’язків НАН України до 01 листопада
2016 р. Список кандидатур разом з заповненими аплікаційними формами надсилати на
електронну пошту: a.ivanov@nas.gov.ua.
Аплікаційна форма в електронному вигляді та рекомендації щодо її заповнення додаються.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Випуск № 216 інформаційної системи «Джерело»
можна знайти на сайті: http://ipd.kpi.ua
За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) головного корпусу
Тел: 204-80-19, кон тактна особа – Бульбас Марія.
E-mail: s.shukayev@kpi.ua.

Керівник відділу
міжнародних проектів
Шукаєв С.М.
11/10/2016
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