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Програма ім. Губерта Г. Гамфрі (США)
Організатори та партнери: Державний Департамент США, Посольство США в Україні,
програма ім. Губерта Г. Гамфрі.
Місце і дата проведення заходу: вісімнадцять відомих університетів США, 2013 –
2014 академічний рік (10 місяців).
Мета: стажування у США, яке включає академічну програму та професійне стажування
фахівців, які знаходяться на середньому етапі професійної кар'єри, у певних галузях
для громадян України та інших країн світу.
Пріоритетні галузі:
- Аграрний та сільський розвиток;
- Мас-медіа та журналістика;
- Економічний розвиток/ Фінансова та банківська справа;
- Управління освітою, планування та політика;
- Управління вищою освітою;
- Управління природними ресурсами/ політика щодо довкілля/ зміна клімату;
- Політика та управління у галузі охорони здоров'я;
- Аналіз державної політики та державного управління;
- Політика та управління наукою та технологіями;
- Міське та регіональне планування.
Вимоги до кандидатів: усі кандидати повинні мати щонайменше завершену вищу
освіту (ідеально – у тій галузі, на яку вони подають заявку), щонайменше п’ять повних
років досвіду роботи (бажано у тій галузі, на яку вони подають заявку), обмежений або
жодного досвіду навчання у США. Учасники конкурсу повинні продемонструвати
лідерські якості, відданість громадській діяльності та гарне володіння англійською
мовою.
Умови участі: надіслати аплікаційну форму http://ukraine.usembassy.gov/humphreydescription.html на електронну пошту kyivhumphrey@state.gov .
Останній термін подання аплікаційних форм: 9 липня 2012 р. до 17:00.
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Додаткова інформація: УВАГА! Анкети заповнюються та приймаються тільки в
ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
Контакти:
Відділ преси, освіти та культури, Посольство США в Україні
вул. Ігоря Сікорського, м. Київ
координатор програми: (044) 521-5273
mailto: kyivhumphrey@state.gov
Сайт: http://ukraine.usembassy.gov/humphrey-description.html
http://www.humphreyfellowship.org/page/97565/
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Гранти Програми ООН з гуманітарних питань
Організатори та партнери: Управління ООН з координації гуманітарних питань
(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).
Місце і дата проведення заходу: початок гранту – вересень 2012 року.
Мета: створення потенціалу молодих дослідників для вивчення тем, актуальних для
гуманітарної діяльності.
Пріоритетні галузі: грант надає фінансову підтримку для проведення оригінальних
досліджень та написання питань і тенденцій, які стосуються: зміни гуманітарної
потреби та системи реагування на ці потреби.
Вимоги до кандидатів: науковці у віці до 32 років.
Умови

участі: Щоб подати заявку на отримання гранту необхідно надіслати

пропозицію проекту, включаючи орієнтовний бюджет, та резюме.
Останній термін подання аплікаційних форм: 20 липня.
Додаткова інформація: Проекти, які включають в себе роботу на місцях і оригінальне
дослідження – будуть мати пріоритет.
Контакти: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) / Policy
Development and Studies Branch (PDSB)
E-mail: ochapolicy@un.org; Tel: +1 917 367 4263.
Сайт: http://www.alnap.org/vacancy/1021.aspx
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Дослідницькі гранти Фонду Герди Хенкель (Німеччина)
Організатори та партнери: Фонд Герди Хенкель.
Мета:

фінансування

поточних

дослідницьких

проектів,

які

виконуються

на

постдокторському рівні в університетах і дослідницьких інститутах за темою
«Безпека, суспільство і держава».
Пріоритетні галузі:
- Юридична
- Політологія
Умови участі: заповнити та надіслати аплікаційну форму (тільки англійською) на
spsss@gerda-henkel-stiftung.de . Весь інший пакет документів поштою разом з
роздрукованою аплікаційною формою.
Останній термін подання аплікаційних форм: 16 липня 2012 - 23:59.
Додаткова інформація: Максимальний розмір гранту становить € 100,000.
Засоби гранту можуть бути використані для фінансування досліджень, відшкодування
витрат на участь в наукових конференціях, семінарах, виплату стипендій (PhD
fellowships), витрати на відвідування іноземних колег проекту. Не приймаються
заявки, єдиною метою яких є відшкодування витрат на участь у наукових заходах.
Заявка та всі документи, що додаються оформляються на англійській мові.
Контакти:
Gerda Henkel Stiftung
Malkastenstraße 15
D-40211 Düsseldorf, Germany
Telephone +49 (0)211 936524 – 0, Telefax +49 (0)211 936524 - 44
E-Mail spsss@gerda-henkel-stiftung.de
Сайт:
http://www.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=376&language=de#1857
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Конкурс ім. Єжи Ґедройця на дипломні, магістерські та
кандидатські роботи 2011/2012 (Польща)
Організатори та партнери: Посольство Республіки Польща в Україні.
Мета: визначення найкращих робіт і їх представлення в найкращих наукових
виданнях.
Пріоритетні галузі: історія та сучасність Польщі, польсько-українські взаємини.
Вимоги до кандидатів: молоді учені та випускники українських вищих навчальних
закладів.
Умови участі: потрібно надіслати роботу, присвячену історії та сучасності Польщі
або польсько-українським взаєминам (в електронному та роздрукованому вигляді),
короткий зміст цієї роботи (резюме або автореферат) та CV автора на адресу
Посольства Польщі у Києві. Прийматимуться лише ті праці, захист яких відбувся
протягом 2011-2012 рр.
Останній термін подання аплікаційних форм: 15 серпня 2012 р.
Додаткова інформація: Перша премія за кандидатську роботу становитиме 1000
євро, друга - 550, третя - 350. Перша премія за маґістерську або дипломну роботу
становитиме 350 євро, друга - 200, третя - 130.
Контакти: Анна Кузьма, радник Посольства Республіки Польща в Україні, керівник
сектору науки та освіти,
тел. (044) 230-07-08;
e-mail: anna.kuzma@msz.gov.pl
Адреса Посольства РП: вул. Ярославів вал, 12, 01901 Київ.
Сайт: http://www.kijow.polemb.net/?document=2869
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Стажування у Верховній Раді України
Організатори та партнери: Апарат Верховної Ради України, Програма сприяння
Парламенту України ІІ та ГО «Ліга інтернів», Агентство США з міжнародного
розвитку (USAID).
Місце і дата проведення заходу: листопад 2012 року – 15 липня 2013 року.
Мета: надати молодим громадянам України можливість взяти безпосередню участь у
законодавчому процесі, набути досвіду роботи в єдиному законодавчому органі країни
і таким чином створити передумови для їх професійного зростання і успішної
суспільно-політичної діяльності.
Вимоги до кандидатів:
- бути громадянином України і вільно володіти українською мовою;
- мати принаймні незакінчену вищу освіту (закінчити четвертий курс або бути на
четвертому курсі навчання) та бути академічно успішним;
- володіти щонайменше однією іноземною мовою;
- мати досвід роботи з найбільш поширеним програмним забезпеченням ПК;
- мати активну політичну позицію і бути громадсько активним;
- бути віком до 29 років станом на 15 липня 2012 р.;
- не брати участь у Програмі в минулому;
- не бути штатним/позаштатним помічником-консультантом народного депутата
України або штатним/позаштатним працівником Апарату Верховної Ради України.
Умови участі: необхідно заповнити та надіслати аплікаційну форму з електронною
фотокарткою

та

електронну

фотокартку

окремим

файлом

на

адресу:

vr-anketa1213@interns.org.ua. Будь ласка, у темі повідомлення зазначте «Parliamentary
Internship application», а анкету назвіть своїм прізвищем та ініціалами латиницею,
наприклад “ShevchenkoAM”.
Останній термін подання аплікаційних форм: 15 липня 2012 року.
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Додаткова інформація: Інформація, подана в анкеті, відіграє дуже важливу роль
протягом усього процесу відбору. Належним чином оформлена анкета, правдиві та
вичерпні дані, вказані у ній, допоможуть Відбірковій комісії адекватно оцінити Вас як
претендента на участь у Програмі. Документи, надіслані на Конкурс, не повертаються.
Конкурс на участь у Програмі високий, тому, будь-ласка, відповідально поставтеся до
заповнення анкети та підготовки супровідних документів в разі проходження до
другого туру.
Контакти: тел./факс (044) 2559244
e-mail: info@interns.org.ua
Сайт: www.interns.org.ua
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Двосторонній конкурс фундаментальних досліджень між
Державним фондом фундаментальних досліджень (ДФФД) та
Японським товариством сприяння науці (JSPS)
Організатори та партнери: Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД),
Японське товариство сприяння науці (JSPS).
Місце і дата проведення заходу: Тривалість наукових досліджень за проектами 2 роки.
Мета: проведення наукових досліджень.
Пріоритетні

галузі:

гуманітарні дисципліни,

соціальні та природничі науки,

інженерні науки, медицина.
Умови

участі: Пошук партнера здійснюється самостійно. Запити на конкурс

подаються одночасно в обидва фонди відповідно до форм, які розміщені на сайті
ДФФД та на сайті JSPS.
Останній термін подання аплікаційних форм: запити потрібно подавати упродовж
другого півріччя 2012 року.
Додаткова інформація: Українські та японські вчені попередньо погоджують між
собою зміст своїх запитів та подають їх упродовж другого півріччя 2012 року на
експертизу за процедурою та вимогами кожного фонду. Фінансування проектівпереможців конкурсу розпочинається з другого кварталу 2013 року. Матеріали
українських учених на електронних і паперових носіях (2 примірники) направляються
до ДФФД за адресою:
01601, МСП, м. Київ, бульв. Шевченка, 16, к.403
Координатор - Величко Ірина Георгіївна
Контакти: (044) 246-39-27, velichkoirina2008@ukr.net
Сайт:http://www.dffd.gov.ua/uk/2010-07-16-08-20-35/284-k-u-j-52.html;
http://www.jsps.go.jp/english/index.html .
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Конкурс стипендій для здійснення наукових стажувань у
Франції для молодих науковців
Організатори та партнери: Посольство Франції в Україні.
Місце і дата проведення заходу: оголошення результатів конкурсу після 25 вересня
року « n ». Період, у який можливо планувати стажування: з 1-ого жовтня до 31 грудня
року « n ».
Мета: здійснення короткострокових (1-2 місяці) наукових стажувань у Франції для
молодих науковців (віком до 35 років).
Вимоги до кандидатів: аспіранти та молоді науковці (до 35 років), громадяни
України, які навчаються в вищому освітньому та/чи науковому закладі України в
аспірантурі чи докторантурі та мають необхідність провести дослідницьку роботу
та/чи прослухати освітній курс у Франції (від 1 до 2 місяців). Розглядатися будуть
тільки документи кандидатів, які не отримували останні три роки фінансування за
такою самою програмою.
Умови участі: надіслати пакет документів електронною поштою
bgfselection@gmail.com :
- два листи підтримки, один від французького запрошуючого закладу, а другий від
української інституції, де навчається/працює кандидат;
- резюме.
Заповнити анкету учасника он-лайн;
Всі ці документи можуть бути відредаговані англійською чи французькою мовами.
Останній термін подання аплікаційних форм: 15 липня 2011 року.
Додаткова інформація: розмір стипендії 1060 євро на місяць – транспортні витрати
кандидат сплачує самостійно.
Контакти: info@cfucus.org , +38092 504 01 39.
Сайт: http://ambafrance-ua.org/Stipendiial-nii-programi#BoursesRech

Щиро сподіваємось на Вашу участь та підтримку! Просимо поділитись
новинами з Вашими колегами та друзями.
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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

Інформаційний вісник підготували:
Анжела Левченко
Людмила Пустовойт

