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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо до вашої уваги інформацію про стипендіальні
програми на проведення наукових досліджень в Італії, Австралії і Малайзії, а також у
Вишеградських країнах. Не пропустіть свій шанс! Бажаємо успіхів і натхнення!
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Сторінка 2

Стипендії на проведення досліджень в Італії
Організатори та партнери: Центр перспективних досліджень імені Роберта
Шумана (The Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS).
Місце і дата проведення заходу: стипендії на проведення досліджень в
Європейському університетському інституті Італії в 2014-2015 навчальному році.
Пріоритетні галузі: Європейські інституції, управління і демократія, міграція,
економіка і грошова політика, конкурентна політика і ринкове регулювання,
енергетична політика і політика в області клімату, глобальне управління, міжнародні
та міжнаціональні відносини ЄС.
Цільова аудиторія: докторанти, що знаходяться в початку становлення власної
академічної кар'єри.
Умови участі: подати аплікаційну форму і супутні документи (умови і перелік
документів за посиланням:
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFellowshi
ps/HowToApply.aspx) і надіслати на пошту applyfellow@eui.eu .
Кінцевий термін подачі заявок: 25 жовтня 2013 року.
Додаткова

інформація:

кандидати будуть проінформовані про результати

електронною поштою не пізніше кінця січня 2014 року.
Контакти: Academic Service
European University Institute
via dei Roccettini 9
I-50014 San Domenico di Fiesole
ITALY
Email applyfellow@eui.eu , Tel. +39 055 4685 377, Fax +39 055 4685 444
Сайт: http://www.eui.eu/
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Сторінка 3

Конкурс «Реформа публічної адміністрації у Вишеградських
країнах: Уроки для Білорусі та України»
Організатори та партнери: організації Вишеградських країн за фінансової
підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду та у співпраці з Міністерством
закордонних справ Чеської Республіки.
Місце і дата проведення заходу: Прага, Чеська Республіка чи Братислава,
Словаччина чи Варшава, Польща чи Будапешт, Угорщина -29 вересня – 19 жовтня 2013
року та Прага, Чеська Республіка - 20 жовтня – 25 жовтня 2013 року.
Мета: сприяти розбудові сучасної та ефективної системи публічної адміністрації,
заснованої на прозорих демократичних цінностях, у двох країнах Східного Партнерства
– Білорусі та Україні.
Пріоритетні галузі: Бюджетна політика, розподіл та делегування повноважень,
надання адміністративних послуг, ефективність роботи, імплементація законодавства,
протидія корупції, методики оцінки роботи, інші теми за побажанням науковця.
Цільова аудиторія: молоді мотивовані фахівці, віком від 25 до 40 років, з
постійним проживанням в Білорусі та України, зацікавлені в реформі системи публічної
адміністрації, які працюють у сфері політики, публічної адміністрації, вищих
навчальних закладах та неурядовому секторі, бажано на постійній основі. Партнери
проекту пропонують одномісячну стипендію для відібраних науковців з України та
Білорусі (всього 4 учасники: 2 з Білорусі та 2 з України).
Вимоги до кандидатів: учасник повинен мати щонайменше три роки досвіду
діяльності з питань публічної адміністрації та підтверджене вміння займатися науковою
діяльністю. Результат дослідження має бути підготовлений англійською мовою, тому
робочий рівень англійської в учасника обов’язковий.
Умови участі: надішліть зазначені нижче документи англійською мовою на
адресу publicadmin@amo.cz з таким заголовком листа: “Заява на стипендію [ваше ім’я]
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Сторінка 4

– [бажана країна для візиту в рамках дослідження]” (Приклад: Заява на стипендію
Катерини Дудко – Словаччина).
- Заповнена Заявка ( https://www.surveymonkey.com/s/V4fellows );
- Професійне та актуальне резюме у формі таблиці;
- Лист-рекомендація від роботодавця або установи /особи, знайомої з роботою
чи попередніми дослідженнями учасника конкурсу (може бути російською мовою);
- Приклад тексту дослідження, написаного учасником (за наявності).
Кінцевий термін подачі заявок: 28 серпня 2013 року.
Додаткова інформація: організація покриває видатки на міжнародний проїзд,
проживання на один місяць, харчування та отримання візи, якщо вона необхідна.
Стипендіати самостійно несуть витрати на медичне страхування для поїздки.
Стипендіати отримають місце для роботи з доступом до інтернету в офісі організації –
партнера проекту.
Учасників відбере незалежне журі з організацій – партнерів проекту. Будь ласка,
зверніть увагу, що листи про результати конкурсу отримають тільки відібрані учасники
до 2 вересня 2013 року.
Контакти: publicadmin@amo.cz
Сайт: www.amo.cz/publicadmin та www.facebook.com/publicadmininstration .
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Сторінка 5

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

Інформаційний вісник № 9 (22), 8 серпня 2013 р.

Сторінка 6

PhD стипендії в Малайзії 2014
Організатори

та

партнери:

Університет

Організації

Об'єднаних

Націй-

Міжнародний інституту глобального здоров'я.
Місце і дата проведення заходу: 12 місяців, Куала Лумпур, Малайзія.
Пріоритетні галузі: ефективність і якість медичної допомоги в системі охорони
здоров'я, нові захворювання, контроль неінфекційних хвороб і психічне здоров'я, зміна
клімату і здоров'я, вплив глобалізації на здоров'я.
Цільова аудиторія: молоді науковці.
Вимоги до кандидатів: апліканти повинні бути на стадії написання дисертації на
здобуття ступеня кандидата наук, мати пропозиції по подальшому дослідженню, які
мають бути погоджені університетом і мати перспективу їх використання для
проведення своїх досліджень в Куала Лумпур. Теми досліджень повинні чітко
відповідати поточним науковим напрямам Університету Організації Об'єднаних НаційМіжнароднрго інституту глобального здоров'я.
Умови участі: подати аплікаційну форму електронною або звичайною поштою.
Кінцевий термін подачі заявок: 31 жовтня 2013 року.
Додаткова інформація: стипендія складає 1 000 USD в місяць. Учасник має
самостійно винайняти житло (інститут може надати допомогу в пошуку). Інститут
покриває витрати на квитки між країною проживання апліката і аеропортом в Куала
Лумпур.
Контакти: United Nations University International Institute for Global Health
(UNU-IIGH), UNU-IIGH Building, UKM Medical Center
Jalan Yaacob Latiff
56000 Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603 9171 5394, Fax: +603 9171 5402
iigh-info@unu.edu
Сайт: http://iigh.unu.edu/
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Сторінка 7

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).
Більше інформації про заходи міжнародного характеру Ви зможете
дізнатися на сайті Управління забезпечення міжнародних звязків http://naduinternational.jimdo.com/ .

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

