Національна академія
державного управління при Президентові України

Управління забезпечення міжнародних зв’язків
25 січня 2013 року
випуск 1(14)

Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У новому році ми продовжуємо інформувати вас про основні заходи
міжнародного характеру, які відбуваються в Україні та світі.
У цьому номері пропонуємо до вашої уваги огляд стипендіальних програм,
подаємо інформацію про міжнародні конференції та міжнародні освітні подорожі в
Європу, в яких Ви можете взяти участь. Бажаємо успіхів і натхнення!
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V Міжнародна науково-практична студентська конференція
«Соціально-економічні і політико-правові перетворення в
Росії: підсумки і перспективи»
Організатори та партнери: Орловський філіал РАНГіДС.
Місце і дата проведення заходу: 5 березня 2013 року.
Мета:

комплексний

аналіз

соціально-економічних

і

політико-правових

перетворень в Росії, планування перспектив їх розвитку, а також публікація
результатів досліджень провідних вчених, докторантів, аспірантів, студентів вузів і
ссузів.
Цільова

аудиторія:

студенти,

аспіранти

освітніх,

наукових

та

інших

зацікавлених закладів, а також всі особи, які зацікавлені в проблемах, що
розглядатимуться.
Пріоритетні галузі: Прогнози і перспективи розвитку сучасного суспільства в
соціальній сфері.
Стан і перспективи модернізації економіки Росії.
Політичні перетворення в сучасній Росії.
Правове регулювання суспільних відносин в сучасному російському суспільстві.
Умови участі: написати статтю, яку необхідно подати на електронну адресу:
akademmz@mail.ru, з приміткою «конференція 5 березня 2013».
Останній термін подання: 4 березня 2013 року.
Додаткова інформація: для представників вузів-партнерів заочна участь у
конференції безкоштовна.
Робоча мова конференції – російська.
Програма конференції передбачає пленарне і секційне засідання.
Контакти: з організаційних питань звертатись в науково-організаційний відділ
за телефоном 8(4862)73-48-52.
Сайт: http://www.orags.org/
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"Вища Політична Школа - Нові принципи лідерства"
Організатори

та

партнери:

Центр

Політичних

Студій

та

Аналітики,

Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, Інститут Роберта Шумана
(Будапешт), Благодійний Фонд «Богдана Гаврилишина».
Мета: навчання політично активної молоді у сфері відповідального лідерства.
Цільова аудиторія: молоді активісти – представники громадських організацій,
органів студентського самоврядування, політично активна молодь тощо.
Пріоритетні галузі: ціннісні аспекти, якісна політична освіта, що включає
розуміння ідеологій, природи політики та лідерства, нових сучасних концепцій щодо
розвитку держави і соціуму.
Вимоги до кандидатів: кандидати від 19 до 28 років, які:
Мають досвід роботи у суспільно-політичному або громадському русі;
Займають активну життєву позицію;
Прагнуть отримати нові знання у сфері суспільно-політичних дисциплін.
Умови участі: 1. Заповнити анкету учасника, з обов’язково заповненими усіма
графами.
2. Надіслати резюме (шаблон додаємо до даного запрошення) з фото.
3. Надіслати рекомендацію на фірмовому бланку з печаткою від керівника
організації, що рекомендує Вас до участі у проекті.
4. Проаналізуйте текст – уривок з твору Олдоса Хакслі “Прекрасний новий
світ”. Базуючись на даному уривку, напишіть есе на тему «Людина і суспільство.
Свобода як право Бути». (300-500 слів)
Останній термін подання: Повний пакет документів відсилайте до 5 лютого
2013 року включно на електронну адресу vps@cpsa.org.ua .
Додаткова

інформація:

В рамках навчання відбудеться серія триденних

семінарів для 2 фіксованих груп у різних регіонах України. В програмі навчання:
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державний устрій України та інших держав, виборчі системи, місцеве самоврядування,
політичні ідеології, основи геополітики та політології, енергоефективність.
Контакти:

Ольга

Будник,

Центр

Політичних

vps@cpsa.org.ua
097 401 73 76, 050 735 46 35
Сайт: http://cpsa.org.ua/news/tsentr_p...

Студій

та

Аналітики

-
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МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА
В ОСЛО, 2013-2014
Організатори та партнери: Університет Осло, Норвегія.
Місце і дата проведення заходу: 22 червня - 2 серпня 2013 року, Університет в
м. Осло, Норвегія.
Цільова аудиторія: студенти з країн, що входили у Радянський Союз та
студенти із Східної Європи.
Умови

участі:

заповнити аплікаційну форму, подати пакет документів

(http://www.uio.no/english/studies/summerschool/admission/required-documents/ ).
Останній термін подання: 1 лютого 2013 року.
Додаткова

інформація: Стипендія покриває витрати на проїзд, основні

внутрішні та позакампусові витрати, плату за додаткові курси, кишенькові гроші (3000
норвезьких крон).
Контакти: International Summer School, University of Oslo, P.O. Box 1082
Blindern, NO-0317 OSLO, NORWAY,
(+47) 22 85 63 85, iss@admin.uio.no .
Сайт: http://www.uio.no/english/studies/summerschool/
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ГРУПОВІ ПОЇЗДКИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
У НІМЕЧЧИНУ
Організатори та партнери: Німецька служба академічних обмінів (DAAD).
Місце і дата проведення заходу: програма має тривати щонайменше 7 днів.
Максимальна тривалість стипендії становить 12 днів (включаючи дні приїзду та
від´їзду), хоч сама подорож може тривати довше.
Мета: німецька служба академічних обмінів підтримує групові практики у ФРН
іноземних студентів під керівництвом викладачів ВНЗ.
Цільова аудиторія: Студенти, аспіранти, викладачі. Кількість учасників має
бути не меншою за 10 і не більшою за 15 осіб.
Умови участі: Подавати заяву можуть викладачі українських ВНЗ. Заяви
необхідно

заповнювати

німецькою

або

англійською

мовою.

Формуляри

заповнюються в режимі онлайн тут:
www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html
Останній термін подання: Заяви на Studienreisen подаються лише у режимі
онлайн у такі строки:
до 01.11. для поїздок, які розпочинаються з 01.03. (Рішення з боку DAAD
приймається у середині січня);
до 01.02. для поїздок, які розпочинаються з 01.06. (Рішення з боку DAAD
приймається у середині квітня);
до 01.05. для поїздок, які розпочинаються з 01.09. (Рішення з боку DAAD
приймається у середині липня).
Додаткова інформація: DAAD забезпечує медичне страхування, страхування від
нещасних випадків та страхування від випадкових пошкоджень чужого майна для всієї
групи. Більш докладна інформація подається у підтвердженні про отримання
стипендії.
DAAD в жодному разі не покриває витрати на проїзд поза межами Німеччини.

Інформаційний вісник № 14, 25 січня 2013 р.

Сторінка 7

Подорож самостійно організовується та здійснюється групою або викладачем
ВНЗ, який подає заяву на стипендію. Групи з віддалених регіонів України за
домовленістю з DAAD можуть в окремих випадках подавати заяву на організовану
групову поїздку.
DAAD сплачує кожному учаснику на день 50 євро.
Контакти: Контактна особа у Бонні (відділ 513):
Frau Julia Loellgen
Telefon: 0228/882-328
Fax: 0228/882-9-328
E-Mail: loellgen@daad.de
Сайт: http://www.daad.org.ua/ukr/stip_gruppenreisen.htm
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СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА
ІМ. ЛЕЙНА КІРКЛАНДА
Організатори

та

партнери:

Польсько-Американський

Фонд

Свободи

і

Польсько-Американська Комісія Фулбрайта.
Місце і дата проведення заходу: двосеместрове навчання у вищих навчальних
закладах Польщі та 2-4 тижневі професійні стажуванння у державних або приватних
установах і організаціях.
Мета: програма адресована молодим лідерам, що здобули вищу освіту, які
зацікавлені у розвитку демократії, економіки і громадянського суспільства у своїх
країнах та в регіоні.
Цільова

аудиторія:

У 2013/2013 навчальному році Програма Кіркланда

адресована представникам таких професійних груп:
експерти, політики, працівники органів державної влади і самоврядування;
підприємці, менеджери;
лідери неурядових організацій, діячі культури і громадські діячі;
викладачі вузів;
журналісти.
Пріоритетні галузі:
економіка і менеджмент;
адміністрація / менеджмент (бізнес, НУО, культура, охорона навколишнього
середовища, охорона здоров’я);
державне управління (органи державної влади і самоврядування);
право;
суспільні науки (соціальна психологія, соціологія);
політологія і міжнародні відносини;
політика розвитку та гуманітарна допомога.
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Умови участі:
1. Заповнена он-лайн заявка на участь в програмі:
а)

анкета;

б)

проект перебування (мотиваційний лист) – обґрунтування намірів кандидата

стосовно участі в Програмі Кіркланда, в т.ч. пропозиції щодо навчання у Польщі та
плани на майбутнє (4000-6000 знаків з урахуванням пробілів).
2. Два рекомендаційних листи з переліком досягнень та кваліфікацій кандидата, а
також описом перспектив його подальшого розвитку і роботи у сфері професійної
або громадської діяльності (польською, російською або англійською мовою),
надіслані електронною поштою.
3. Копія диплому про вищу освіту (при наявності – також диплому кандидата наук),
надіслана електронною поштою.
Останній термін подання: 1 березня 2013 року.
Додаткова інформація: Стипендія: oк. 1800 PLN на місяць. Додатково програма
покриває такі витрати: вартість навчання, проживання в Польщі, страхування, білет до
Польщі і на повернення, візові витрати, купівлю матеріалів і навчальних посібників.
Стипендіатам видаються у тимчасове користування комп’ютери, які можуть стати
їхньою власністю лише після повного виконання всіх умов програми навчання.
Контакти: Kirkland@fulbright.edu.pl
Сайт: http://www.polinst.kiev.ua/scholarship.html , www.kirkland.edu.pl .
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ГРАНТ НА НАВЧАННЯ В НІДЕРЛАНДАХ
УНІВЕРСИТЕТ РАДБОУД
Організатори

та

партнери:

Університет

Радбоуд,

Нідерланди

(Radboud

Universiteit Nijmegen).
Місце і дата проведення заходу: Нідерланди, осінь 2013 року.
Цільова аудиторія: програма для кандидатів, що бажають отримати ступінь
бакалавра або магістра, з усіх дисциплін, що викладаються в університеті Радбоуд.
Пріоритетні галузі: дисципліна не має значення.
Умови участі: необхідно заповнити дві заявки: загальну для реєстрації і заявку
кандидата, необхідну для подання інших документів (мотиваційний лист, сертифікат,
що підтверджує знання англійської мови, нотаріально завірені і перекладені
англійською мовою диплом і виписка із залікової відомості).
Загальна

заявка

(за

посиланням

enrolment/application/international-dutch-0/ ),

http://www.ru.nl/masters/admissionзаявка

кандидата (за посиланням

http://www.ru.nl/masters/admission-enrolment/application/international-dutch-0/onlineapplication/ ).
Останній термін подання: 1 березня 2013 року.
Додаткова інформація: навчання триває від одного до двох років і ведеться
англійською мовою. Стипендія покриває до 80-% вартості навчання, витрати на
отримання візи, медичну страховку і проживання. Розмір гранту залежить від обраної
програми.
Контакти: internationaloffice@io.ru.nl ; sid@dsz.ru.nl
Сайт: http://www.ru.nl/
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Міжнародна Конференція
«Розвиток виборчого законодавства в країнах Європи і СНД:
шляхи розвитку і практика застосування»
Організатори та партнери: Міллі Меджліс Азербайджанської Республіки,
Міжпарламентська Асамблея держав – учасників СНД, Центральна виборча комісія
Азербайджанської Республіки.
Місце і дата проведення заходу: 12-13 березня 2013 року, м. Баку.
Пріоритетні галузі: питання вдосконалення виборчого законодавства в країнах
Європи і СНД; застосування норм електорального законодавства в практиці організації
і проведення виборів; міжнародне співробітництво парламентських структур в рамках
спостереженням за виборами і референдумами; перспективи гармонізації підходів
міжнародних організацій, які беруть участь в моніторингу електорального процесу, до
спостереження за виборами.
Умови участі: для реєстрації необхідно надіслати підтвердження участі на
zdy@iacis.ru.
Додаткова інформація: участь в конференції і в інших заходах в рамках
програми, прийом, кава-брейк і т.д. - безкоштовно. Проїзд і проживання учасники
оплачують самостійно (можливо, азербайджанська сторона надасть спеціальні ціни в
готелях Баку).
Контакти: Жук Денис Юрьевич zdy@iacis.ru, начальник отдела мониторинга
виборов, Межпарламентская Ассамблея СНГ.
Сайт: http://www.iacis.ru/html/
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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

