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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо до вашої уваги інформацію про можливість
отримання гранту від програми SCOPES, проведення літньої школи, різні стипендіальні
програми і навчальні візити у Польщу. Бажаємо успіхів і натхнення!
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Сторінка 2

Гранти від програми SCOPES 2013-2016
(Наукове співробітництво між Східною Європою і Швейцарією)
Організатори та партнери: Швейцарський Національний Науковий Фонд (SNSF)
спільно зі Швейцарським Агентством з розвитку та співробітництва (SDC).
Мета: наукове співробітництво між дослідними групами та інституціями у
Швейцарії і Східній Європі, а також в країнах пострадянського простору.
Пріоритетні галузі:
Спільні дослідні проекти (JRPs) фінансують дослідників з країн-партнерів для
проведення інноваційних проектів спільно зі швейцарськими колегами з питань в усіх
галузях досліджуваної тематики. Дослідження проводяться в країнах Східної Європи за
участю швейцарських науково-дослідних установ; є можливими взаємні візити і
короткотермінові перебування у Швейцарії для науковців зі Східної Європи і країн СНД.
Інституційне партнерство (IPs) робить внесок у розвиток і модернізацію
інституційних аспектів досліджень та навчальних закладів у Східній Європі та СНД.
Воно також підвищує привабливість і міжнародну конкурентоспроможність цих установ
за рахунок поліпшення основних загальних умов. Інституційне партнерство не
безпосередньо фінансує наукові проекти.
Підготовчі гранти (PGs) сприяють розробці пропозицій для Спільних дослідних
проектів і Інституційного партнерства.

Ці гранти забезпечують фінансуванням

науковців з країн-партнерів і зі Швейцарії для витрат на проведення зустрічей з
підготовки і розробки пропозицій Спільних дослідних проектів і Інституційного
партнерства.
Валоризаційні гранти (VGs) призначені для підвищення впливу і стабільності
результатів досліджень, отриманих від Спільних дослідних проектів і Інституційного
партнерства.
Конференц-гранти (CGs) забезпечуючи фінансування транспортних витрат і
проживання учасників з країн-партнерів, які беруть участь у міжнародних наукових
конференціях у Швейцарії. Цей інструмент не пов’язаний зі Спільними дослідними
проектами і Інституційним партнерством.
Цільова аудиторія: наукові працівники.
Умови

участі:

заповнити

аплікаційну

http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/_xc_forms.aspx
Останній термін подання:
Спільні дослідні проекти - 20 березня по 20 вересня 2013 року;
Інституційне партнерство – з 20 березня по 20 вересня 2014.

форму
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Сторінка 3

проект має подаватися виключно швейцарським

партнером, який виступає в якості координатора проекту.
Підготовчі Гранти можуть бути представлені тільки під час відкритого конкурсу з
метою підготовки Спільного дослідного проекту і Інституційного партнерства.
Заявки на Валоризаційні гранти зазвичай подаються вкінці Спільного дослідного
проекту і Інституційного партнерства.
Заявки на Конференц-гранти можуть подаватися протягом усього терміну дії
програми.
Контакти: SNSF, International Co-operation, international@snf.ch
+41 31 308 22 00.
Сайт: http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/_xc_forms.aspx
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Сторінка 4

Міжнародна Літня Школа
«Молоді Таланти»
Організатори

та

партнери:

Національна

школа

державного

управління

Італійської Республіки (SSPA).
Місце і дата проведення заходу: 9-27 вересня 2013 року, Royal Palace of
Caserta, Італія.
Мета: зібрати 25

молодих державних службовців, попередньо відібраних їх

адміністраціями, створити студентське, багатокультурне навчальне середовище.
Пріоритетні галузі: публічний менеджмент, управління людськими ресурсами,
лідерство і комунікації.
Цільова аудиторія: державні службовці, дипломати.
Вимоги до кандидатів: кандидати мають бути державними службовцями, до 35
років, бути організаційно відповідальними (менеджери середньої ланки або лідери
команди) або демонструвати перспективний розвиток з метою виконання таких ролей.
Кандидати відбираються адміністрацією або серед персоналу, який працює в
посольствах.
Кожна країна-партнер обирає групу з 4 кандидатів (2 чоловіки і 2 жінки), які
пройдуть співбесіду по Скайпу. Метою співбесіди є визначення рівня володіння
англійською мовою і наявності мотивації кожного кандидата.
Додаткова інформація: плата за участь складає 3000 євро за учасника (плата
покриває отримання навчальних матеріалів, повне утримання в житловому центрі
школи, а також проведення культурної програми. Оплата не покриває витрати на
проїзд з країни походження учасника або в Італію і назад).
Контакти: Luisa Antonietta Pannone
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione -SSPA
Ufficio Relazioni Internazionali
Via dei Robilant 11
00135 Roma
Email : l.pannone@sspa.it
SSPA International Office:
Email: Internazionali@sspa.it
Tel.: 06/33565337 - Fax: 06/33565345, Cell.: 334/8184509
Сайт: http://www.sspa.it/
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Сторінка 5

Оплачені стипендії на навчання у Європейському
університеті Кіпру
Організатори та партнери: Європейський університет Кіпру
Місце і дата проведення заходу: осінній семестр 2013 року, весняний семестр
2014 року, м. Нікосія.
Мета: стипендії для підвищення можливостей отримання вищої освіти.
Пріоритетні галузі: ділове адміністрування, наукові дослідження, гуманітарні і
соціальні науки, мистецтво і педагогіка.
Цільова аудиторія: талановита українська молодь.
Останній термін подання заяв: 20 липня 2013 року для осіннього семестру 2013
року та 20 листопада 2013 року для весняного семестру 2014 року.
Додаткова інформація: зазначені стипендії стосуються лише вартості навчання і
не покривають вартості проживання, харчування та інших додаткових витрат.
Що стосується умов навчання зазначених стипендій, то вони стосуються будьякої програми навчання Європейського Університету Кіпру.
Європейським Університетом Кіпру надається:
1) Одна повна стипендія, які покриває 100% вартості навчання, щорічно, до
завершення обраної програми навчання.
2) Три часткові стипендії, котрі покривають 50% вартості навчання, щорічно.
Контакти: 067-670-04-17 , 0667-2-3-4-667
Юрій Тітовець
Голова Представництва Міжнародної Дипломатичної Місії
«ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА» в Республіці Кіпр
e-mail: dipmission.cyprus@gmail.com
Сайт: http://www.euc.ac.cy/
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Сторінка 6

Стипендії для іноземних студентів в Австралії
Організатори та партнери: Уряд Австралії, Університет Маккуорі (Macquarie
University).
Місце і дата проведення заходу: магістратура – 2 роки, докторантура – 3 роки,
Австралія.
Мета: навчання в магістратурі, докторантурі.
Пріоритетні галузі: галузі Університету Маккуорі.
Цільова аудиторія: студенти, аспіранти.
Умови участі: подання заявки здійснюється звичайною поштою. Повний пакет
документів включає:
Оригінал або нотаріально завірені копії всіх академічних довідок. Має бути
зроблений офіційний переклад на англійську мову, якщо документи не англійською
мовою;
Завірена копія вашого свідоцтва про народження або про громадянство,
або ідентифікаційний номер, або сторінки паспорта, які засвідчують вашу особу;
Оригінал або завірену копію документів, які свідчать про будь-яку зміну
імені, прізвища;
План проектної пропозиції зі списком посилань;
Залучитися підтримкою двох академічних поручителів: якщо один з них є
вашим керівником, тоді ви маєте отримати ще одну рекомендацію. Форма звіту
поручителя має бути відправлена до призначених вами поручителів. Поручителі не
мають заповнювати інформацію, яку вони не можуть прокоментувати і можуть додати
листа, якщо вони мають додаткові коментарі для приймальної комісії.
Кожен поручитель повинен заповнити і повернути форму прямо в Університет до
13 вересня 2013 року. Через велику кількість аплікаційних заяв і звітів, будь ласка,
напряму зв’яжіться з вашим поручителем і дізнайтесь чи ці звіти були відправлені.
Якщо дозволятиме час, ми надішлемо email у разі якщо не отримаємо звітів
поручителів.
Останній термін подання заяв: 31 серпня 2013 року.
Контакти: Higher Degree Research Office – Scholarships
(02) 9850 9782 or (02) 9850 1893
Fax (02) 9850 6198
Building C5C, Level 3 East
Macquarie University NSW 2109 Australia
Email: hdrschol@mq.edu.au
Сайт: http://www.hdr.mq.edu.au/information_about/scholarships
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Сторінка 7

Стипендіальна програма імені Роберта Макнамари
Організатори та партнери: програма імені Роберта Макнамари.
Місце і дата проведення заходу: перебування від 5 до 10 місяців в одному з
відомих університетів або у дослідницькому центрі.
Мета: поліпшити та розвинути дослідницькі навики за допомогою перебування
в приймаючому закладі в іншій країні. Під час періоду дослідження стипендіати
повинні мати доступ до основних ресурсів, таких як довідники і наукових публікації,
баз даних та до необхідного програмного забезпечення, участі у семінарах і в
підсумкових курсах, а також отримати користь від взаємодії з колегами.
Цільова

аудиторія:

молоді дослідники з академічних та дослідницьких

інституцій, які працюють над докторською дисертацією. Лектори і дослідники з країнчленів Світового Банку, які працюють над докторською дисертацією та не старші 45
років.
Вимоги до кандидатів:
- громадяни і резиденти однієї з країн-членів Світового Банку;
- кандидати повинні бути віком до 45 років;
- кандидати, що народилися до 31 липня 1968, розглядатися не будуть;
- повинно бути завершено і отримано принаймні ступінь магістра або його
еквівалент на момент подачі заявки;
- кандидат повинен бути аспірантом чи лектором/дослідником на постійній
основі;
- кандидат повинен виконати всі курсові роботи та скласти іспити відповідно до
вимог їх докторської програми в академічній чи дослідницький установі;
- бути прийнятими в якості запрошеного вченого до відомого університету, який
має бути розташованим за межами країни походження кандидата або проживання на
термін від п'яти до десяти місяців.
Умови участі: Заявка буде вважатися повною, якщо в повному обсязі будуть
представлені наступні документи:
- Заявка (англійською, французькою чи іспанською);
- Копія диплома про віщу освіту та докази щодо додаткових дипломів про вищу
освіту (якщо такі маються). Будь ласка, впишіть повну назву вашого диплома поряд з
абревіатурою;
- Документальне підтвердження зарахування до аспірантури;
- Академічний звіт, який б демонстрував науковий прогрес заявника, підписаний
науковим керівником;
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Сторінка 8

- Два рекомендаційні листи: один - від наукового керівника кандидатської
дисертації, інший - з академічних або науково-дослідної установи, з якою кандидат на
отримання стипендії пов’язаний (з країни, де він проживає на даний час);
Лист про прийняття/згоду приймаючим дослідницьким центром та дозволу на
навчання, підписаний призначеним майбутнім науковим керівником, котрий буде
контролювати процес дослідження в приймаючому закладі;
- Біографічна довідка (Curriculum Vitae) призначеного наукового керівника з
науково-дослідницького центру, до якого зарахували кандидата.
Останній термін подання заявки: 31 липня 2013 року.
Додаткова інформація: максимальний розмір гранту 25, 000 доларів США.
Кандидати повинні заповнити та представити бюджет їхнього навчання, в який
входили б кошти на реалізацію дослідницької програми: подорож до дослідницького
центру, страхування і витрати на проживання; вартість навчання на курсах та участі в
семінарах; а також книжки та програмне забезпечення. Сума гранту, яка вручатиметься
кожному стипендіату, буде визначатися відбірковою комісією.
Контакти: Robert S. McNamara Fellowships Program
The World Bank
MSN J4-402
1818 H St. NW
WashingtonDC, 20433, USA
Email: rsm_fellowships@worldbank.org |
Fax: (202) 522-4036
Сайт:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/EXTRSM
FP/0,,contentMDK:21588578~menuPK:552352~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSite
PK:551843,00.html
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Сторінка 9

Навчальні візити у Гдині - 2013
Організатори та партнери: «Центр співпраці молоді» в Гдині.
Місце і дата проведення заходу: 14 – 25 жовтня 2013 року,
11 – 22 листопада 2013 року.
Мета: навчальні візити і стажування.
Пріоритетні галузі: можливість познайомитись з Польщею, дізнатися більше
про адміністративну і освітню системи, а також про уряд, бізнес, ЗМІ, державні і
громадські організації. А також поринути в польську культуру і історію.
Цільова

аудиторія:

студенти

і представники

громадських

організацій

з

Молдови, України, Білорусі і Російської Федерації (Калінінградська область).
Вимоги до кандидатів: молоді, активні, ініціативні студенти або представники
громадських організацій у віці 20-30 років. Громадяни України, Білорусі, Молдови,
Російської Федерації (виключно Калінінградська область). Вільно володіти російською
мовою.
Умови участі: Кандидатам необхідно заповнити анкету і якнайшвидше надіслати
на пошту: civic.cwm@gmail.com
Останній термін подання заяв: 21 липня 2013.
Додаткова інформація: В рамках проекту забезпечується: покриття витрат на
проїзд, харчування і проживання, необхідні матеріали.
Учасники самостійно оплачують страховку і можливі витрати, пов’язані з
оформленням візи (візи для проекту є безкоштовними).
Кандидати, які будуть запрошені до участі у програмі отримають підтвердження
по електронній пошті, програму візиту, а також лист-запрошення для відкриття візи.
Контакти: civic.cwm@gmail.com
Сайт: http://gurt.org.ua/news/trainings/18533/
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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:
Людмила Пустовойт
Анжела Левченко

