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Інформаційний вісник
Шановні колеги!
У цьому випуску Інформаційного вісника Ви знайдете інформацію про міжнародні стипендіальні програми, які
пропонуються іноземними навчальними закладами та міжнародними фондами для студентів-магістрів.
Будемо Вам щиро вдячні, якщо Ви поширите дану інформацію серед Ваших слухачів і всіх зацікавлених осіб та
посприяєте їх навчанню за кордоном.
З повагою
Світлана ГЛАДКОВА,
начальник Управління забезпечення міжнародних зв’язків

napa.international@ukr.net

Інформаційний вісник №9, 2 жовтня 2012 р.

Сторінка 1

Міжнародні стипендіальні програми для студентів-магістрів
Назва
організації,
країна
Університет
Лозанни,
Управління
соціокультурних
справ,
Швейцарія

Школа
менеджменту
MIB, Італія

Назва
Термін
стипендіальної
подання
програми,
заяв
веб-сайт
Гранти на навчання До 15 грудня
в магістратурі
2012 року
http://www.unil.ch/i
nternational/page828
56.html

Часткове покриття
витрат на навчання
на магістратурі
«Страхування та
управління
ризиками»
http://www.mib.edu/
c/d/p/000064.aspx

До 5 грудня
2012 року

Обсяг
та термін дії
стипендії/гранту

Мова навчання,
необхідний рівень
володіння мовою

Еквівалент диплому бакалавра
Швейцарії з акредитованого
іноземного навчального закладу,
заповнення «Форми гранту на
навчання в магістратурі», що
надається на веб-сайті.

1600 швейцарських
франків на місяць;
залежно від навчальної
програми – від 1,5 до 2х років.

Англійська – для
спеціальностей, що
викладаються
англійською мовою,
французька – для
спеціальностей, що
викладаються
французькою,
офіційний сертифікат,
що підтверджує
вільне володіння
мовою

Еквівалент диплому бакалавра,
аплікаційна форма, офіційні копії
дипломів та вкладок до дипломів,
2 рекомендаційних листи,
бажано: сертифікат складання
тесту GMAT, досвід
застосування управлінських
якостей.

70% (в окремих
випадках – більше)
плати за навчання на
курсі.

Англійська – вільне
володіння, сертифікат
підтвердження
володіння
IELTS/TOEFL/PTE

Умови

Назва
організації,
країна
Міжнародний
вишеградський
фонд,
Словаччина

Фонд Альфреда
Топфера, ФРН

Назва
стипендіальної
програми,
веб-сайт
В’їзні стипендії до
країн
«Вишеградської
четвірки»
(стипендії на
навчання в
магістратурі в
університеті однієї
з країн четвірки:
Словаччини,
Польщі, Чеській
Республіки,
Угорщини),
http://visegradfund.o
rg/scholarships/inco
ming/

Стипендії
Альфреда Топфера
(на останній рік
навчання за
магістерською
програмою в
Німеччині)
http://toepferfvs.de/toepferstipendium.html?&L
=1

Термін
подання
заяв

Умови

Обсяг
та термін дії
стипендії/гранту

Мова навчання,
необхідний рівень
володіння мовою
Мова обраної
навчальної програми.

До 31 січня
2013 року

Громадянство України, Грузії,
Азербайджану, Білорусі, Албанії,
Боснії та Герцеговини,
Чорногорії, Хорватії, Молдови.
Еквівалент диплому бакалавра,
заповнення аплікаційної форми,
нотаріально затверджені
переклади дипломів англійською
мовою, лист-узгодження
приймаючим університетом
кандидатури вступника, робочий
план навчання.

2300 євро на семестр,
одноразовий грант на
трансфер для студентів
та 1,500 євро/семестр –
для приймаючих ВНЗ;
залежно від навчальної
програми – 5-20
місяців.

З 1 жовтня по
30 листопада
2012 року

Громадянство країн Центральної
та Східної Європи, закінчення
(останній рік) магістерської
програми, до 30 років, еквівалент
диплому бакалавра, заповнення
аплікаційної форми.

940 євро на місяць та
Залежно від програми
витрати на переїзд; 9-14 навчання.
місяців.

Назва
організації,
країна
Кампус Франс,
Франція

Назва
стипендіальної
програми,
веб-сайт
Стипендія ім. Г.
Ейфеля за високі
академічні успіхи
http://www.campusfr
ance.org/en/eiffel

Термін
подання
заяв
3 вересня
2012 року по
січень 2013
року

Умови

Обсяг
та термін дії
стипендії/гранту

Еквівалент диплому бакалавра,
високі успіхи в навчанні, рейтинг
та вплив навчального закладу на
розвиток суспільства,
пріоритетний регіон (Східна
Європа).

1181-1400 євро на
місяць, трансфер, 115
євро на місяць на
проживання, медичне
страхування; 9-24
місяці.

Женевський
інститут вищої
освіти,
Швейцарія

Стипендії
До 15 січня
Женевського
2013 року
інституту вищої
освіти (частково
покривають
навчання в
магістратурі)
http://graduateinstitu
te.ch/corporate/admi
ssions/feesscholarships_en.html

Еквівалент диплому бакалавра,
високі досягнення в навчанні,
засвідчена фінансова
необхідність.

Повні стипендії –
18,000 швейцарських
франків; часткові
стипендії – відповідно
до індивідуальних
фінансових потреб;
стипендії на покриття
оплати за навчання
протягом 1 року.

Стипендії
федеральної
землі БаденВюртемберг,
Німеччина

Програма Вальтера
Гольштайна для
роботи, що
стосується
адміністрування
ЄС та курсів після
диплом-ного рівня
http://www.bwstipendium.de/

Студенти міждисциплінарної
компетенції зі спеціальності,
пов’язаної з ЄС – для навчання;
працівники з досвідом роботи в
адміністративних, юридичних та
соціальних структурах не менше
ніж 2 роки – для роботи.

До 12 місяців – для
студентів курсів
післядипломного рівня,
стипендія – 400-1200
євро на місяць; до 2-х
місяців – для
адміністративної
роботи, стипендія –
1000-1200 євро на міс.

До 15 лютого
2013 року

Мова навчання,
необхідний рівень
володіння мовою
Французька, але
високий рівень
володіння не є
обов’язковим –
можливе проходження
мовних курсів до
початку навчання.
Французька – для
вільно вододіючих
мовою, англійська для
всіх інших, мінімальні
результати: TOEFL
iBT -100, TOEFL PBT
– 600, TOEFL CBT –
250, IELTS – 7.0, CPE
– A-B-C, CAE – A-B.

Німецька (екзамен
другого рівня Гете
Інституту).

Назва
організації,
країна
Міжнародний
вишеградський
фонд,
Словаччина

Центральноєвропейський
університет,
Угорщина

Назва
стипендіальної
програми,
веб-сайт
Вишеградські
стипендії в архіві
Інституту
«Відкритого
суспільства» (грант
на дослідження)
http://visegradfund.o
rg/

Грант
Центральноєвропей
ського
університету для
студентів-магістрів
http://www.ceu.hu/a
dmissions/financialai
d/master

Термін
подання
заяв

Умови

Обсяг
та термін дії
стипендії/гранту

Мова навчання,
необхідний рівень
володіння мовою

До 17 вересня
2012 року

Резюме, аплікаційний лист
англійською мовою, опис
дослідження та необхідних
матеріалів з архіву на 800 слів,
англійською мовою, імена та
контактна інформація двох осіб,
що рекомендують кандидата,
заповнення аплікаційної форми.

8 тижнів; 2000 євро.

Не зазначається.

До січня 2013
року (більш
детальна
інформація
буде надана
на сайті
пізніше)

Еквівалент диплому бакалавра,
високі академічні досягнення,
фінансова необхідність,
заповнення аплікаційної форми,
можливо – співбесіда та тест
навичок академічного письма.

У випадку повної
стипендії – оплата за
навчання, медичне
страхування, 96000
форинтів на місяць,
проживання в
гуртожитку
безкоштовне, можливі
також часткові
стипендії на таких
самих умовах, але на
загальну суму 50000
форинтів на місяць; 1224 місяці залежно від
терміну магістерської
програми.

Англійська,
мінімальні результати
мовних тестів: TOEFL
iBT – 88, TOEFL CBT
– 230, TOEFL PBT –
570, TOEFL в
Центральноєвропейсь
кому університеті –
570, IELTS – 6.5, PTE
– C, CPE – C, CAE –
B.

Назва
організації,
країна

Назва
Термін
стипендіальної
подання
програми,
заяв
веб-сайт
Довірчий фонд
Стипендія
До 4 грудня
Кембриджського довірчого фонду
університету
Кембриджського
Білла та Мелінди університету Білла
Гейтс,
та Мелінди Гейтс
Великобританія (на навчання в
магістратурі
Кембриджського
університету)
http://www.gatescam
bridge.org/

Фонд Герті,
ФРН

Стипендіальна
програма Герті в
Школі уряду Герті
(на навчання в
магістратурі за
спеціальністю
«Публічна
політика»)
http://www.ghst.de/i
ndex.php?c=28&sid

З жовтня 2012
року по
лютий 2013
року

Умови

Обсяг
та термін дії
стипендії/гранту

Мова навчання,
необхідний рівень
володіння мовою

Еквівалент диплому бакалавра,
високі інтелектуальні здібності,
високі досягнення в навчанні,
лідерський потенціал,
відповідність до цінностей
Кембриджського університету,
стійке бажання покращення
життя інших, подання
документів та зарахування на
програму Кембриджського
університету, аплікаційна форма,
2 академічних рекомендації, 1
особиста рекомендація, в разі
необхідності - складання тестів
GRE та GMAT, пропозиція
дослідження та приклад
письмової роботи.

Всі витрати на
Англійська (вимоги
навчання; протягом
відповідно до
всього терміну
навчальної програми).
навчання за програмою.

Еквівалент диплому бакалавра
політичних наук, економіки або
права, громадянство країни
Східної Європи, високі знання з
предмету, доказ високих
академічних досягнень,
матеріальні потреби, соціальна
активність.

Повне та часткове
фінансування навчання
протягом
21 місяця.

Німецька, високий
рівень – бажано, але
не обов’язково.

Назва
організації,
країна
Лейденський
університет,
Нідерланди

Бернський
університет,
Швейцарія

Утрехтський
університет,
Нідерланди

Назва
стипендіальної
програми,
веб-сайт
Стипендія
Лейденського
університету за
досягнення в
навчанні (на
навчання в
магістратурі)
http://prospectivestu
dents.leiden.edu/sch
olarships/scholarship
/lexs.html
Грант на навчання
в магістратурі
Бернського
університету
http://www.int.unibe
.ch/content/incoming
/master_grant/index_
eng.html

Термін
подання
заяв
До лютого
2013 року

Умови

Еквівалент диплому бакалавра,
високі досягнення в навчання
(серед 10% найкращих
студентів), мотиваційний лист
(500 слів), аплікаційна форма,
резюме, 2 рекомендаційні листи
(щонайменше 1 – з академічного
джерела).

З жовтня 2012 Еквівалент диплому бакалавра,
по грудень
аплікаційна форма.
2012 року

Стипендія
1 грудня 2012
Утрехтського
року
університету за
високі досягнення в
навчанні
http://www.uu.nl/uni
versity/internationalstudents/EN/financia
lmatters/grantsandsc
holarships/Pages/.as
px

Відповідність до вимог щодо
отримання голландської візи,
еквівалент диплому бакалавра,
зарахування на міжнародну
магістерську програму
Утрехтського університету,
високі досягнення в навчанні ,
наявність публікацій, аплікаційна
форма, мотиваційний лист,
фінансовий план майбутнього
навчання

Обсяг
та термін дії
стипендії/гранту

Мова навчання,
необхідний рівень
володіння мовою

Від 25% до 100% плати
за навчання та, при
100% оплати – 10000
євро на інші витрати; 924 місяці залежно від
програми.

Англійська,
мінімальні результати
тестів IELTS-6.5,
TOEFL iBT – 88,
TOEFL CBT – 230,
TOEFL PBT -570,
CPE.

16000 швейцарських
Німецька.
франків на місяць
протягом терміну
магістерської програми.

5000-27900 євро на рік
протягом терміну
магістерської програми
(максимум 2 роки).

Англійська та
голландська
відповідно до обраної
програми.

Назва
організації,
країна
Інститут
стратегічного
діалогу,
Великобританія

Назва
стипендіальної
програми,
веб-сайт
Стипендія та
програма з
лідерства ім.
барона
Вейденфельда (на
навчання в
магістратурі та
програму з
лідерства в
Оксфордському
університеті)
http://www.strategic
dialogue.org/index.p
hp?page=apply

Термін
подання
заяв
З вересня
2012 року по
21 січня 2013
року

Умови

Подання документів до
Оксфордського університету та
зазначення стипендії, як джерела
фінансування в аплікаційній
формі, також заповнення
Опитування стипендії.
Кандидати мають
продемонструвати, як, завдяки
своєму досвіду, можуть
покращити життя суспільства в
своєму регіоні. Вони мають
продемонструвати зв’язок курсу
зі своїми кар’єрними планами.

Обсяг
та термін дії
стипендії/гранту
Повністю покриває
витрати на навчання,
проживання та
лідерську програму під
час всього періоду
навчання (до 3-х років).

Мова навчання,
необхідний рівень
володіння мовою
Англійська мова –
рівень володіння
залежно від вимог
спеціальності, на яку
подається кандидат.
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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
Світлана Гладкова
Анжела Левченко

