Національна академія
державного управління при Президентові України

Управління забезпечення міжнародних зв’язків
15 травня 2012 року
випуск 1

Інформаційний вісник
Шановні колеги!
Маємо честь представити вам перший номер Інформаційного вісника,
започаткованого Управлінням забезпечення міжнародних зв’язків Національної академії
державного управління при Президентові України.
Ми свідомі того, що у наш час, щоб бути успішними у своїй професії та досягти
позитивних результатів у реалізації стратегії розвитку колективу та закладу, керівникам
і фахівцям усіх рівнів необхідно володіти інформацією про міжнародний досвід у своїй
професійній сфері. Його можна отримати шляхом участі у різноманітних міжнародних
проектах, програмах, конкурсах на отримання навчальних та дослідницьких грантів.
Даний Інформаційний вісник покликаний надати вам відомості про такі
міжнародні програми, проекти, стипендії, стажування за кордоном, конкурси, в яких ви
можете взяти участь або залучитися до їх впровадження в Україні чи за її межами. У
ньому також буде представлено інформацію про найбільш важливі міжнародні
конференції, симпозіуми, «круглі столи», літні школи, інші комунікативні заходи за
міжнародною участю, які могли б послужити вам майданчиком для встановлення
професійних контактів з міжнародними партнерами.
Сподіваємося, що матеріали, подані у виданні, будуть підтримкою для реалізації
ваших професійних проектів, допоможуть знайти колег-однодумців для майбутнього
співробітництва в рамках спільних програм. У свою чергу, нехай ваші успішно
реалізовані проекти служать розповсюдженню знань та практичного досвіду серед
якомога більшої групи тих, для кого важливим є співпраця і діалог між партнерськими
установами в рамках інтеграційних процесів, гуманізація міжнародних відносин,
утвердження етичних норм міжнародного спілкування.
Ми зацікавлені у вашому досвіді та пропозиціях, тому будемо щиро вдячні усім
за побажання та зауваження щодо змістовного наповнення нашого видання, а також
усім, хто матиме бажання поділитися важливою інформацією для включення її до
Інформаційного вісника. З повагою та надією на плідну співпрацю
Світлана ГЛАДКОВА,
начальник Управління забезпечення міжнародних зв’язків
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Літня школа CEURUS «Перетворення Росії та ЄС:
наслідки для відносин»
Організатори та партнери: Дослідний центр ЄС-Росія (CEURUS).
Місце і дата проведення заходу: 23-28 липня 2012, м. Тарту, Естонія.
Мета:

допомога учасникам отримати уявлення про масштаби і взаємопов’язаність

різних проблем, з якими ЄС і Росія стикаються сьогодні, оцінити потенційний вплив
цих проблем на відносини ЄС і Росії.
Пріоритетні галузі:


взаємовідносини Європейського Союзу і Росії.

До участі запрошуються: літня школа відкрита для магістрів.
Умови участі: необхідно подати заявку разом з мотиваційним листом.
Останній термін подання аплікаційних форм: 4 червня 2012 року.
Додаткова інформація: Ця програма надає 4 кредити ECTS. Для того, щоб отримати
кредити за програмою, учасники повинні відвідувати всі лекції, семінари та ознайомчі
поїздки; прочитати всі необхідні матеріали до прибуття в Тарту; активно брати участь
в дискусії; представити дослідну роботу до 20 серпня 2012 року.
Після

успішного

завершення

програми

учасники

отримають

Сертифікат

про

проходження курсу і академічну довідку. Вартість навчання, включаючи культурні та
соціальні програми, а також інші послуги в рамках Літньої школи, повністю
покриваються

за

рахунок

CEURUS

і

Тартуського

університету.

Однак,

існує

організаційний внесок – 200 євро (для покриття витрат проживання під час
перебування в Тарту).
Контакти: Dr. Heiko Pääbo - heiko.paabo@ut.ee
Дослідний центр ЄС-Росія (CEURUS) :
Сайт:http://ceurus.ut.ee/home/ceurus-summer-school/
Сайт літньої школи: http://www.ec.ut.ee/1092219
Університет у м. Тарту, Lossi 36-327
51003 Тарту, Естонія
Email: ceurus@ut.ee
Phone: +372 737 5938
Fax: +372 737 5582
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Парламентська стипендія в Німеччині
Організатори та партнери: Німецький Бундестаг та Університет Гумбольта.
Місце і дата проведення заходу: з 1 березня до 31 липня 2013 року,
м. Берлін, Німеччина.
Мета:

Німецький

Бундестаг

(парламент

Німеччини)

надає

молодим

людям

можливість познайомитися з німецькою парламентською системою та процесами
прийняття рішень і отримати практичний досвід парламентської роботи протягом 15
тижнів стажування з членом Бундестагу.
Пріоритетні галузі:


парламентська система Німеччини;



процеси прийняття рішень.

До участі запрошуються: висококваліфіковані молоді спеціалісти, які зацікавлені в
політиці й прагнуть відігравати активну роль у формуванні демократичного
майбутнього своєї країни.
Умови участі: вища освіта, високе знання німецької мови та вік до 30 років.
Кандидати мають подати заявки на отримання International Parliamentary Scholarship
(IPS), щоб провести п’ять місяців у Берліні. Переможців обирає незалежне журі
німецького Бундестагу.
Останній термін подання аплікаційних форм: 30 червня 2012.
Додаткова інформація: кожен стипендіат отримує: 450 євро на місяць, безкоштовне
проживання, страхування та компенсацію витрат на проїзд.
Контакти:
Міжнародна парламентська стипендія (IPS)

Університет Гумбольта

Telefon: +49 (0)30 227 39336

Telefon: +49 (0)30 2093 2361

Fax: +49 (0)30 227 36574

Fax: +49 (0)30 2093 2780

ips@bundestag.de

ips@uv.hu-berlin.de

www.bundestag.de/ips

www.aia.hu-berlin.de
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Стипендії імені Фулбрайта для проведення наукових
досліджень в університетах США
Організатори та партнери: програма імені Фулбрайта.
Місце і дата проведення заходу: початок ґранту — вересень 2013 року, США.
Мета: проведення досліджень в університетах США на період від чотирьох до дев’яти
місяців.
Пріоритетні галузі: гуманітарні, суспільні; точні, технічні і природничі науки.
Вимоги до кандидатів: українське громадянство та проживання в Україні на час
проведення конкурсу. Вільне володіння англійською мовою. Відповідність вимогам
для отримання візи J-1: повернення в Україну на 2 роки після закінчення терміну
ґранту.
До участі запрошуються: кандидати та доктори наук; діячі культури, фахівці з
бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового ступеня з досвідом
роботи не менше п’яти років та аспіранти або здобувачі напередодні захисту, які
отримають науковий ступінь до початку ґранту. При відборі кандидатів до уваги
братимуть їхні професійні досягнення, реальність запропонованого проекту та його
довгострокову цінність.
Умови участі: кандидати повинні подати до офісу Програми імені Фулбрайта повний
комплект документів: заповнену аплікаційну форму (Оnline Application Form) з
прикріпленим описом проекту наукових досліджень та бібліографією до нього,
curriculum vitae і трьома рекомендаційними листами.

Опис проекту наукових

досліджень та curriculum vitae подаються англійською та українською мовами.
Останній термін подання аплікаційних форм: 15 жовтня 2012 року.
Додаткова інформація:
Найважливіші критерії при відборі кандидатів на участь у Програмі:


Попередні наукові досягнення;
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Переконливий та добре розроблений науковий план стажування з чітким
обґрунтуванням необхідності та важливості його реалізації для Українських
інституцій;



Потенціал до співпраці з американськими та українськими колегами над
проектами, які матимуть суттєвий вплив на освіту в Україні;



Готовність до ініціювання та запровадження нових курсів з гуманітарних та
суспільних дисциплін, розповсюдження передових методів навчання та
викладання.

Контакти:
Офіс Програми імені Фулбрайта
Київ 01001, вул. Еспланадна 20, офіс 904
Tел.: (044), 287-0777; факс: 230-20-60;
Ел. пошта: scholar@fulbright.com.ua
Стипендіальна програма: http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=32&lang=1
Наталія За луцька - Координатор програм обміну науковців
scholar@fulbright.com.ua
nzalutska@fulbright.com.ua
nataliazalutska@gmail.com
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Програма імені Жана Моне
Організатори та партнери: Європейський Союз.
Місце і дата проведення заходу:


оголошення конкурсу (орієнтовно) – жовтень 2012 року;



завершення розгляду заявок, оголошення фіналістів – лютий 2013 року;



початок проекту (за умови виграшу гранту) – липень 2013 року.

Мета: підвищення рівня знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його
межами

з

питань

європейської

інтеграції,

через

стимулювання

викладання,

дослідницької діяльності з європейської інтеграції, зокрема стосунків ЄС з іншими
країнами, міжособистісного та міжкультурного діалогу.
Пріоритетні галузі:


європейська інтеграція

Вимоги до кандидатів: для того, щоб взяти участь у програмі, вищий навчальний
заклад повинен мати офіційне визнання та акредитацію у своїй країні. Заявник
обов’язково має бути юридичною особою.
До участі запрошуються: представники держав-членів ЄС і представники країнпартнерів; квот чи обмежень на участь певних груп країн не передбачено.
Програма

адресована

університетам,

асоціаціям

та

об’єднанням

науковців

і

викладачів, що спеціалізуються на проблемах європейської інтеграції, іншим
державним або приватним установам, що надають освітні та тренінгові послуги у
сфері європейської інтеграції на місцевому та регіональному рівнях.
Умови участі: заявки на участь в конкурсах подаються вищими навчальними
закладами країн учасників, у тому числі з України, безпосередньо до Виконавчого
агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури шляхом заповнення
стандартної аплікаційної форми. Форму заявки можна завантажити на Інтернет-сайті
Виконавчого агентства, де публікуються офіційні повідомлення про оголошений
конкурс.
Останній термін подання аплікаційних форм: середина лютого 2013 року.
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Додаткова інформація: У рамках програми Жана Моне Європейський Союз виділяє
кошти університетам на започаткування викладання дисциплін, пов’язаних з
тематикою європейської інтеграції та розвитку наукової діяльності у зазначеній сфері.
Контакти:
Національний Темпус-офіс в Україні
Адреса: Вул. Бастіонна, буд. 9, пов. 8
Київ, 01014, Україна
Телефон: +38-044-28-6666-8, +38-044-33-22-645
Факс: +38-044-28-6666-8
Програма імені Жана Моне – детальний опис:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/monnet_en.htm
Команда:
Гаральд Хартунбг
Tel : (32-2) 296.54.50
Email:
harald.hartung@ec.europa.eu

Хуан Ореола Ескудер
Tel: (32-2) 298.43.25
Email: Juan.Ortola@ec.europa.eu

Юрій Девуйст
Tel: (32-2) 295.69.02
Email:
Youri.Devuyst@ec.europa.eu

Годельєв Ван ден Бранд
Tel: (32-2) 296.34.25
Email: Godelieve.Van-DenBrande@ec.europa.eu

Ренато Гіреллі
Tel: (32-2) 299.44.27
Email:
Renato.Girelli@ec.europa.eu

Патрісія Деве-Буасгеррін
Tel: (32-2) 295.81.61
Fax: (32-2) 299.41.53
Email: eac-unite-a3@ec.europa.eu
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Другий етап програми Еразмус Мундус ІІ (2009-2013)
Організатори та партнери: Європейський Союз.
Місце і дата проведення заходу:


оголошення конкурсу (орієнтовно) – жовтень 2012 року;



завершення розгляду заявок, оголошення фіналістів – квітень 2013 року;



початок проекту (за умови виграшу гранту) - вересень 2013 року.

Мета: підготовка громадян Європи до життя в глобалізованому багатокультурному
суспільстві, яке ґрунтується на знаннях та освіті, підвищення якості й привабливості
вищої освіти в Європі. Програма підтримує також реалізацію Болонського процесу,
сприяючи

визнанню

академічних

ступенів

і

розвитку

інтернаціоналізації

університетської освіти.
Вимоги до кандидатів:
Компонент 1:
- українські студенти або випускники, які вже здобули вищу освіту (рівні
бакалавра, магістра або їх еквіваленти), аспіранти, докторанти, молоді науковці.
Бажаючим навчатися за програмою Еразмус Мундус потрібно обрати програму із
списку та подати заявку, виконуючи інструкції та рекомендації розробників курсу.
- українські науковці та викладачі на запрошення від своїх колег з європейських
університетів теж можуть долучитися до розробки курсів і програм Еразмус Мундус
(за чинними умовами, треті країни, включаючи Україну, не можуть виступати
ініціаторами та заявниками на створення консорціуму та розробку курсів і програм
Еразмус Мундус).
Компонент 2:
- вищі навчальні заклади та науково-дослідні інституції з країн ЄС і третіх країн,
але вони не можуть самостійно подавати заявки на участь від імені цілого
консорціуму, партнерства або мережі, подати заявку має один з вищих навчальних
закладів ЄС - учасник Хартії Еразмус;
- студенти аспіранти, докторанти, науковці та викладачі з вищих навчальних
закладів країн-членів ЄС і третіх країн.
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Компонент 3:
- вищі навчальні заклади та науково-дослідні інституції з країн-членів ЄС і третіх
країн;
- інші організації освітньої галузі, орієнтовані на підтримку та сприяння розвитку
сфери вищої освіти.
До участі запрошуються: студенти, викладачі, науковці європейських університетів
та вищих навчальних закладів третіх країнах на всіх континентах.
Умови участі: Конкурси оголошуються щорічно та публікуються на офіційному сайті
Виконавчого агентства освіти, аудіовізуальних засобів та культури.
Вимоги щодо участі за всіма напрямами програми Еразмус Мундус та необхідна
проектна документація знаходяться на сайті:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
Останній термін подання аплікаційних форм:
квітень 2013 року.
Додаткова інформація: Студенти старших курсів і науковці з різних країн, включаючи
Україну, мають змогу отримувати стипендії від ЄС для продовження навчання або
проведення наукових досліджень у країнах ЄС.
Контакти:
Національний Темпус-офіс в Україні
Адреса: Вул. Бастіонна, буд. 9, пов. 8
Київ, 01014, Україна
Телефон: +38-044-28-6666-8, +38-044-33-22-645
Факс: +38-044-28-6666-8
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Програма стипендій європейських інститутів
для спеціальних досліджень
Організатори

та

партнери:

Міжнародна

дослідницька

програма

(Fellowship

Programme (EURIAS) і Європейський Інститут перспективних досліджень (The
European Institutes for Advanced Study.
Місце і дата проведення заходу:


Результати проміжного відбору – середина жовтня 2012 року;



Публікація остаточного відбору – середина грудня 2012 року;



Початок програми – вересень/жовтень 2013 року.

Десятимісячне перебування в одному з 14 вищих навчальних закладів: Берлін,
Болонья, Брюссель, Бухарест, Будапешт, Кембридж, Гельсінкі, Єрусалим, Ліон, Нант,
Париж, Уппсала, Відень та Вассенаар.
Мета:

підтримка видатних дослідників та

найкращими

інтелектуальними

та

надання можливості скористатися

дослідницькими

умовами

стимулюючого

середовища міжнародного та багатопрофільного співтовариства першокласних
учених.
Пріоритетні галузі:


гуманітарні та соціальні науки;



точні науки (за умови, що такі дослідження не потребують спеціальних

лабораторних умов та пов’язані з гуманітарними та соціальними науками).
Вимоги до кандидатів: дослідники повинні мати докторську ступінь, + 2 роки досвіду
дослідницької роботи після здобуття ступеню. Виняток становлять вчені-юристи, які
мають право мати ступінь магістра +6 років досвіду дослідницької роботи після
здобуття ступеню (навчання в аспірантурі не зараховується в досвід).
До участі запрошуються: перспективні молоді вчені, провідні та старші наукові
співробітники.
Умови

участі:

претенденти

повинні

представити

інноваційну

пропозицію

дослідження, щоб продемонструвати можливість постійно просуватися вперед далеко
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за межі дисциплінарної спеціалізації. Обов’язковою є також наявність якісних
публікацій в авторитетних виданнях.
Останній термін подання аплікаційних форм: 7 червня 2012.
Додаткова інформація: на 2013–2014 академічний рік EURIAS пропонує 33 стипендії,
що покривають витрати на проживання, дорожні витрати та витрати на проведення
дослідження:
17 стипендій для молодих науковців (у межах 26 тис. євро);
16 стипендій для старших наукових співробітників (у межах 38 тис. євро).
Кандидати на стипендії можуть обрати для перебування та досліджень до трьох
вищих навчальних закладів (IAS) за межами своєї країни.
Контакти:
Програмний менеджер EURIAS:
пані Мілен Трувер (Mylène Trouvé)
mylene.trouve@eurias-fp.eu
Детальна інформація на сайті EURIAS:
http://www.2013-2014.eurias-fp.eu/call-applications
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Конкурс “ Підтримка спільних ініціатив неурядових
організацій сусідніх малих територіальних громад ”
Організатор: Програма “ Громадянське суспільство та належне врядування ”
Міжнародного фонду “ Відродження ”.
Мета конкурсу: сприяти формуванню передумов адміністративно-територіальної
реформи в Україні, зокрема створенню нових територіальних громад шляхом
підтримки ініціатив громадських, благодійних організацій та органів самоорганізації
населення (ОСН), спрямованих на заохочення громад сусідніх сіл, селищ і малих міст
до вирішення актуальних, спільних для них проблем у співпраці з органами
місцевого самоврядування та / або місцевими органами виконавчої влади.
Учасники

конкурсу:

громадські

організації,

благодійні

організації,

органи

самоорганізації населення сіл, селищ і малих міст, а також їх коаліції, мережі,
об’єднання.
Вимоги до кандидатів: проектні пропозиції, подані на конкурс, мають передбачати
активізацію діяльності громадських, благодійних організацій, ОСН із сусідніх сіл,
селищ та / або малих міст, налагодження їх співпраці з органами місцевого
самоврядування та/або місцевими органами виконавчої влади для вирішення
найгостріших соціально-економічних проблем громади.
Проектні пропозиції слід оформити за аплікаційною формою й надіслати поштою на
адресу:Програма “ Громадянське суспільство та належне врядування ”,
Міжнародний фонд “ Відродження ”,
вул. Артема, 46, м. Київ, Україна, 04053.
Останній термін подання проектів: 20 червня 2012 року.
Контактні особи:Олексій Орловський, директор програми, orlovsky@irf.kiev.ua
Олександра Горячева, менеджер програми, zubko@irf.kiev.ua
Ольга Луцишина, асистент програми, olga.lutsishina@irf.kiev.ua (Ці електронні адреса
захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду).

Телефон: (044) 461 95 00
Факс: (044) 486 01 66
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До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію
Інформаційного вісника, надішліть повідомлення на нашу
електронну адресу та додайте коротку інформацію про себе
та свою організацію (прізвище, ім’я, назва організації, ваша
посада, електронна адреса, контактний телефон).

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління при Президентові
України
Управління забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
e-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207-208
м. Київ, 04050

Ми в Інтернеті!
http://www.academy.gov.ua

Редактор випуску Анжела Левченко

