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Щорічна міжнародна конференція
«ДЕРЖАВА, ПОЛІТИКА, СОЦІУМ: ВИКЛИКИ І СТРАТЕГІЧНІ
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ»
Організатор: Уральський інститут Російської академії народного господарства і
державної служби при Президентові Російської Федерації.
Місце

і

дата

проведення

заходу: м. Єкатеринбург, вул. 8 Марта, 66,

28 листопада 2012 року.
Пріоритетні галузі: російська державність в контексті сучасності, державна і
муніципальна служба, Росія в контексті кризи цивілізацій.
Вимоги до кандидатів: Представники державних органів влади і

органів

місцевого самоврядування, викладачі і дослідники університетів і наукових центрів
Росії, далекого і близького зарубіжжя, представники різних партій і громадських
організацій, аспіранти, випускники і студенти російських і зарубіжних ВНЗ, які
зацікавленні в тематиці конференції.
Умови участі: Бажаючі взяти участь у роботі конференції повинні направити на
електронну адресу оргкомітету конференції uralscience@yandex.ru заповнену заявку і
статтю. У назві листа вказуються прізвище і ініціали автора, місто. В імені файлу
статті вказується прізвище автора і слово «стаття», у файлі заявки – прізвище автора і
слово «заявка».
Останній термін подання: 15 листопада 2012 р.
Додаткова

інформація:

Звертаємо

вашу

увагу,

що

робота

конференції

проходитиме у форматі відкритої дискусії в рамках тематики круглих столів. Статті
для

публікації

приймаються

в електронному

вигляді разом із

заявкою.

За

результатами роботи конференції передбачається видання збірки праць учасників
конференції.
Контакти: Тел.: +7 (343)-257-45-67 - організаційні питання
Тел.: +7 (343)-251-78-25, 251-78-98 – тільки питання, пов’язані з публікацією статей і
програмою конференції.
Сайт: http://www.uapa.ru/
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Міжнародна заочна науково-практична конференція
«Протидія злочинам проти свободи особистості»

№ 4, 4 лип

Організатор:

Ставропольський

філіал

Російської

академії

народного

господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації.
Місце і дата проведення заходу: м. Ставрополь, проспект Карла Маркса, 76,
29 листопада 2012 р.
Тематика:

викрадення

людини,

удосконалення

методики

розслідування

викрадення людини, торгівля людьми, використання рабської праці.
Умови участі: заявка на участь, тези, оформлені відповідно до вимог,
організаційний внесок.
Вказані документи направляти на Е-mail: sfranhgs@mail.ru.
Останній термін подання: 25 листопада 2012 р.
Додаткова інформація: Вартість організаційного внеску – 300 руб. Участь у
конференції – заочна.
Контакти:
Відповідальна

e-mail:
особа

sfranhgs@mail.ru
–

Сердюкова

serdukovalena@yandex.ru )
Сайт: http://sfranhgs.ru/news.php

або

за
Елена

телефоном

(8652)

Владимировна

233600.
(e-mail:

Інформаційний вісник № 11, 7 листопада 2012 р.

Сторінка
Сторінка74

КОНКУРС НАВЧАЛЬНИХ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ
І НАУКОВИХ ВИДАНЬ
Організатор:

Ставропольський

філіал

Російської

академії

народного

господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації.
Мета: популяризація наукової і науково-дослідної і навчально-методичної
діяльності, виявлення і заохочення наукових робіт, які роблять внесок у розвиток
російської науки.
Пріоритетні галузі: історія, економіка, філософія, соціологія, політологія,
правознавство, менеджмент, юриспруденція.
Вимоги до кандидатів: різні вчені, викладачі, колективи авторів.
Умови участі: На конкурс приймаються роботи, видані у 2010–2012 роках у
формі монографій, підручників або навчальних і навчально-методичних посібників,
тематика яких відповідає зазначеним галузям знань і номінаціям конкурсу.
Останній термін подання: роботи на конкурс приймаються до 1 квітня
2013 року у двох екземплярах.
Додаткова

інформація:

Визначення

переможця

конкурсу

здійснюється

конкурсною комісією. Конкурсна комісія вправі для оцінки конкурсних робіт залучати
експертів

у

відповідних

галузях

знань.

Лауреати

конкурсу

нагороджуються

дипломами. Переможець конкурсу нагороджується дипломом і грошовою премією у
розмірі 10 000 рублів. Лауреати конкурсу і переможець також отримують право
безкоштовної публікації анотацій, представленого на конкурс видання, у збірці за
матеріалами конкурсу. Анотація повинна бути представлена в електронному вигляді
разом з конкурсними матеріалами. Результати конкурсу розміщуються на офіційному
сайті Ставропольського філіалу Російської академії народного господарства і
державної служби при Президентові Російської Федерації.
Контакти: Ставропольський філіал РАНГіДС sfranhgs@mail.ru
Сайт: http://sfranhgs.ru/news.php
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Гранти для участі в конференціях SCOPES 2012
Організатори

та

партнери:

Швейцарський Національний Науковий Фонд

(SNSF) спільно зі Швейцарським Агентством з розвитку та співробітництва (SDC).
Мета: Конференц-гранти дозволяють дослідникам із країн Східної Європи
брати участь у міжнародних наукових конференціях, що проводяться в Швейцарії,
забезпечуючи фінансування транспортних витрат і проживання учасників із країнпартнерів Східної Європи.
Вимоги до кандидатів: Перевага для участі у програмі буде надаватись
молодим ученим (молодше 45 років) та активним учасникам конференцій.
Умови участі: заявка подається шляхом реєстрації на сайті

Швейцарського

Національного Наукового Фонду (SNSF) www.mysnf.ch. Заявки на отримання гранту
слід подавати як мінімум за три місяці до початку конференції. Термін перебування в
рамках конференції – максимум 7 днів.
Останній термін подання: 31 грудня 2012 року.
Додаткова інформація: розмір гранту - 2000 швейцарських франків.
Контакти: SNSF, International Co-operation, international@snf.ch
+41 31 308 22 00.
Сайт: www.mysnf.ch
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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 підготувала
Людмила Пустовойт

