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Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
У цьому номері пропонуємо до вашої уваги огляд стипендіальних програм,
можливість участі у міжнародній конференції, а також у міжнародних освітніх
подорожах в Європу. Бажаємо успіхів і натхнення.

Інформаційний вісник № 13, 18 грудня 2012 р.

Сторінка 2

Перша Міжнародна Конференція з Публічної Політики
(ІСРР 2013)
Організатори та партнери: Міжнародна асоціація політичних наук (IPSA).
Місце і дата проведення заходу: м. Гренобль, Франція, 26-28 червня 2013
року.
Мета:

об’єднання науковців зі всього світу, які цікавляться публічною

політикою, зміцнення обмінів між ними, участь у відновленні виробництва знань.
Пріоритетні галузі: нові підходи в публічній політиці.
Умови участі: написання статті, реєстрація на конференцію.
Останній термін подання: подання пропозицій статті – 1 лютого 2013 року,
реєстрація учасників на конференцію (он-лайн) - 15 березня –15 червня 2013 року,
сплата реєстраційних внесків - 1 червня 2013 року.
Додаткова інформація: Сплата реєстраційних внесків
учасники : 140 € або 170 € , що включає 3 обіди протягом конференції;
аспіранти : 90 € або 105 €, що включає 3 обіди протягом конференції.
Додаткова оплата за офіційну вечерю конференції (середа 26 червня 2013 року): 30 €.
Контакти: Julien Arnoult and Elena Morenkova - icpp.panel.ceec@gmail.com,
icpublicpolicy@gmail.com.
Сайт: http://icpp2013.sciencesconf.org/
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Стипендії Erasmus Mundus
Організатори та партнери: Партнерство Еразмус Мундус для Білорусі, України
і Молдови (EMP-AIM).
Місце і дата проведення заходу: 2013/2014 навчальний рік. Університетамипартнерами від ЄС є: Університет Міколаса Ромеріса (Литва), Університет Йоганнеса
Кеплера

(Лінц,

Австрія),

Університет

Коменського,

(Братислава,

Словаччина),

університети міст Печ (Угорщина), Саленто (Італія) та Аліканте (Іспанія), університет
Гламоргану (Великобританія), а також школа бізнесу Туріба (Латвія).
Мета: активізація міжнародної співпраці та підвищення мобільності серед
студентів, викладачів та науковців. Акцент програми зроблено на підвищенні освітньої
співпраці між країнами ЄС та державами з-поза його меж.
Умови участі: заявки на отримання стипендій подаються онлайн - http://empaim.mruni.eu/application/online_application/ .
Останній термін подання: 25 січня 2013 року.
Додаткова інформація: стипендії покриватимуть витрати на проживання та
харчування, проїзд, страхування та внески за участь у заходах (за потреби).
Контакти: Mrs. Audra Dargyte Burokiene, координатор EMP-AIM: E-mail: empaim@mruni.eu або
Ms.

Rugile

Jazbutyte,

представник

команди

з

місцевого

E-mail: emp-aim@mruni.eu .
Сайт: http://emp-aim.mruni.eu/application/how_to_apply/

менеджменту:
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ГРАНТИ ФОНДУ ГУМБОЛЬДТА
ДЛЯ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ НАУКОВЦІВ (НІМЕЧЧИНА)
Організатори та партнери: Фонд імені Олександра Гумбольдта (ФРН).
Місце і дата проведення заходу: Стипендія розрахована на термін від 6 до 18
місяців і передбачає роботу у співпраці з приймаючим німецьким колегою в науковій
установі Німеччини за вибором стипендіата.
Мета: надання стипендій науковцям будь-якої держави, що спеціалізуються в
будь-якій області знань.
Цільова

аудиторія:

висококваліфіковані вчені, які захистили докторські

дисертації менше 12-ти років тому і активно займаються дослідженнями.
Умови участі: заповнити аплікаційну форму і подати пакет документів.
Останній термін подання: 31 грудня 2012 року.
Додаткова

інформація:

Терміни надання стипендій не обмежені, тому

дослідники можуть звертатися до Фонду імені Гумбольдта в будь-який період року.
Фонд виділяє вченим-дослідникам приблизно 600 грантів щорічно.
На жаль, Фонд не має коштів для фінансування короткострокових візитів до
Німеччини для участі в конференціях, конгресах або тренінгах.
Контакти: E-mail консультаційної служби: info@avh.de
Сайт:
experienced.html

http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-
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CТИПЕНДІЯ НА НАВЧАННЯ У ШВЕЦІЇ
Організатори та партнери: Лундский університет.
Місце і дата проведення заходу: 2013/2014 навчальний рік.
Мета: навчання у бакалавраті або магістратурі по будь-якій спеціальності,
представленій в університеті.
Умови

участі:

необхідно

вибрати

програму

навчання.

Потім

треба

зареєструватися на сайті університету.
Потрібні наступні документи:
- копії дипломів і сертифікатів, що підтверджують високий рівень знань по
вибраній спеціальності;
- сертифікат, що підтверджує знання англійської мови - TOEFL або IELTS;
- резюме.
Останній термін подання: 1 січня 2013 року.
Додаткова інформація: Грант покриє від 25% до 100% вартості навчання.
Контакти: E-mail: scholarship@lu.se
Сайт:https://www.antagning.se/intl/start;jsessionid=5E57CBEA450D87184C3E1A
CDE268B5C3
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ГРАНТИ 2013-2014 (СТИПЕНДІЇ ЭЙФЕЛЯ) ДЛЯ НАВЧАННЯ
В МАГІСТРАТУРІ І АСПІРАНТУРІ У ФРАНЦІЇ
Організатори та партнери: Міністерство закордонних справ Франції.
Місце і дата проведення заходу: 2013/2014 навчальний рік.
Мета:

зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків з французькими ВНЗ,

залучення перспективних молодих фахівців з країн, що розвиваються, для навчання в
магістратурі і аспірантурі в кращих навчальних закладах країни.
Пріоритетні галузі: інженерні дисципліни - для навчання в магістратурі; для
навчання на рівні PhD (аспірантура) доступний ширший спектр спеціальностей:
інженерні дисципліни, точні науки (математика, фізика, хімія, науки про життя, нано- і
біотехнології, науки про Землю, інформаційні і комунікаційні технології); економіка і
менеджмент; право і політологія.
Умови участі: заповнити аплікаційну форму он-лайн.
Останній термін подання: 9 січня 2013 року.
Додаткова інформація: Кандидати мають бути дипломованими фахівцями у
відповідному напрямі. Результати конкурсу будуть оголошені 18 березня 2013 року.
Контакти: Campus France - Programme Eiffel
28 rue de la Grange-aux-Belles
75010 Paris
Сайт: http://www.campusfrance.org/en/eiffel
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ПОВНІСТЮ ФІНАНСОВАНА СТИПЕНДІЯ В ОКСФОРДСЬКОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Організатори та партнери: Вейденфельдська стипендія, Лідерська Програма,
Інститут Стратегічного Діалогу, Оксфордський Університет.
Місце і дата проведення заходу: 2013/2014 навчальний рік.
Мета: Вейденфельдська стипендія і Лідерська Програма, у веденні Інституту
Стратегічного Діалогу, забезпечує випускникам та молодим лідерам можливість
пройти повністю фінансоване навчання на аспірантурі в Оксфордському університеті.
Стипендія доповнюється комплексною програмою з розвитку лідерських навичок.
Цільова аудиторія: виключно для випускників і молодих лідерів з значним
лідерським потенціалом, які прагнуть працювати на державній службі з ЦентральноСхідної Європи, Балкан, Кавказу, Росії, Центральної Азії, Північної Африки і
Середнього Сходу.
Умови участі: Прочитайте аплікаційний путівник перед подачею заявок. Щоб
подати заявку Вам слід зареєструватись https://apply.embark.com/grad/Oxford/16/ .
Ви також повинні заповнити Вейденфельдську Стипендійну Анкету і завантажити її
разом з вашою вище вказаною заявкою для того, щоб ваша подача заявки була
завершена.
Останній термін подання: 4 січня 2013 року (для міжнародних відносин,
медичної науки, філософії), 18 січня 2013 року (для всіх інших дисциплін).
Додаткова

інформація:

Стипендія включає 100% плату за навчання в

університеті та коледжі, а також грант, що покриває кошти на проживання.
Контакти: Приймальна комісія: +44 (0)1865 270059
Сайт: http://eu.prostir.ua/grants/255581.html
http://www.ox.ac.uk/admissions/postgraduate_courses/apply/application_guide.ht
ml
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МІЖНАРОДНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У
СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА САМОВРЯДУВАННЯ,
організована для делегації
Національної академії державного управління
Міжнародна освітня подорож до Італії
Організатори та партнери: НУО «Україна в Європі».
Місце і дата проведення заходу: 30 березня - 6 квітня 2013 року,
Львів - Егер - Любляна - Венеція - Рим - Ватикан - Флоренція - Будапешт – Львів.
Мета: освітня подорож.
Умови участі: зареєструватися і надати необхідні документи для оформлення
візи.
Останній термін подання: 28 лютого 2013 року.
Додаткова

інформація:

вартість поїздки 420

євро

+

370 гривень за

страхувальний поліс.
Контакти: Для реєстрації учасником Програми необхідно звертатися за
тел.: (044) 481-21-82; (067) 263-60-34 (Людмила), E-mail: rada_academy@ukr.net
Сайт: www.ukraine-dans-europe.org

Міжнародна освітня подорож до Іспанії
Організатори та партнери: НУО «Україна в Європі».
Місце і дата проведення заходу: 13 - 21 квітня 2013 року,
Львів – Вроцлав-Ліон – Монрельє – Каркасон – Барселона – Верона – Марібор–
Львів
Мета: освітня подорож.
Умови участі: зареєструватися і надати необхідні документи для оформлення
візи.
Останній термін подання: 28 лютого 2013 року.
Додаткова

інформація:

вартість

поїздки

440

євро

+

370

гривень

за

страхувальний поліс.
Контакти: Для реєстрації учасником Програми необхідно звертатися за
тел.:

(044)

481-21-82;

(067)

rada_academy@ukr.net
Сайт: www.ukraine-dans-europe.org

263-60-34

(Людмила),

E-mail:
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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

