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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про міжнародні заходи та
закордонні стажування, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Сторінка 2

Міжнародна науково-практична конференція на тему:
«Розвиток інституту державної служби в регіонах:
міжнародний та російський досвід»
Організатори та партнери: Орловський філіал Російської академії народного
господарства та державної служби при Президентові Російської Федерації.
Цільова аудиторія: керівники, фахівці, викладачі, докторанти, аспіранти та
студенти освітніх установ будь відомчої приналежності та організаційно-правової
форми, керівники та фахівці регіональних і муніципальних органів виконавчої та
законодавчої влади, а також всі особи, виявляють інтерес до проблем, що
досліджуються.
Умови участі: можлива заочна участь!
• Мінімальний обсяг статті - 4 сторінки, максимальний - 8 сторінок;
• Формат тексту: текстовий редактор Word (будь-яка версія);
• При наборі тексту використовувати наступні установки:
- Шрифт - Times New Roman;
- Кегель шрифту - 14;
- Інтервал - полуторний;
- Верхнє поле - 2 см, нижнє - 2 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см.
- Вирівнювання по ширині;
- Абзац - відступ першого рядка - 1,25;
- Для нумерації сторінок використовувати положення внизу сторінки,
праворуч (нумерація починається з титульного аркуша включно).
• Виноски оформляються суцільний нумерацією за текстом у квадратних
дужках - [1], [2] і т.д. У кінці статті повинен розташовуватися список цих виносок.
Останній термін подання: матеріали приймаються до 15 вересня 2013 року.
Додаткова інформація: Конференція проходитиме 19 вересня 2013 о 10.00 за
адресою: 302028, м. Орел, вул. Панчука, 1, ауд. 108 (зал вченої ради).
Інформаційну листівку конференції
http://www.orags.org/files/7670

можна

завантажити

за

Контакти:
Сергеева Екатерина Алексеевна, Кулаженкова Наталия Васильевна
Тел.: +7(4862)73-48-52 (з 9.00 до 17.00, крім суботи та неділі)
e-mail: nauka-rane57@mail.ru
Сайт: http://www.orags.org

посиланням:
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Сторінка 3

Міжнародна конференція «Літні наукові читання»
м. Київ, 31 серпня 2013 року
Організатори та партнери: Центр наукових публікацій
Мета:

Конференція

покликана

забезпечити

широкий

обмін

науковими

здобутками, концептами та поглядами щодо актуальних питань розвитку науки.
Результати творчих доробків авторів знаходять відображення в збірках (кожна збірка
формується під відповідну тематику конференції), що публікуються щомісяця та
розсилаються як авторам статей, так і в основні наукові та університетські бібліотеки
та установи.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма проведення конференції: заочна.
Останній термін подання тез доповідей: 31 серпня 2013 року
Конференція проходитиме за наступними напрямками:
1. Фізико-математичні науки

15. Фармацевтичні науки

2. Хімічні науки

16. Ветеринарні науки

3. Біологічні науки

17. Мистецтвознавство

4. Геологічні науки

18. Архітектура

5. Технічні науки

19. Психологічні науки

6. Сільськогосподарські науки

20. Військові науки

7. Історичні науки

21. Національна безпека

8. Економічні науки

22. Соціологічні науки

9. Філософські науки

23. Політичні науки

10. Філологічні науки

24. Фізичне виховання та спорт

11. Географічні науки

25. Державне управління

12. Юридичні науки

26. Культурологія

13. Педагогічні науки

27. Соціальні комунікації

14. Медичні науки
Організаційний внесок: 100 грн. Кожний учасник отримує сертифікат, що
підтверджує участь в конференції. За додаткові сертифікати співавторам необхідно
додатково оплачувати 10 грн. за кожний.
Контакти:
e-mail: s-p@cnp.org.ua
тел.: +38 (095) 709 53 46
Сайт: www.cnp.org.ua
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Сторінка 4

Стажування в Європейській Комісії
Європейська Комісія пропонує програму стажування в органах та інституціях ЄС.
Кожного року надається 1300 місць для стажування. Посадові обов’язки
безпосередньо залежать від установи, в якій працюватимете інтерн. Є можливість
працювати в сфері конкурентного права, кадрів, охорони довкілля, тощо. Щоденна
робота передбачатиме організацію зустрічей, робочих груп, форумів, громадських
слухань, здійснення досліджень та ведення документації, написання звітів, надання
відповідей на запити, залучення до проектів.
Стажування в Європейській Комісії чи в іншому виконавчому органі/агентстві
європейських інституцій триває 5 місяців. Початок стажування – 1 березня 2014 року.
Цільова аудиторія: випускники вузів з усього світу
Критерії відбору:
 диплом бакалавра (на момент подачі документів);
 володіння на високому рівні англійською/французькою/німецькою мовами;
 відмінне володіння другою офіційною мовою ЄС необхідне для аплікантів –
громадян ЄС.
Апліканти, які на момент подачі документів, отримали досвід проходження
стажування чи роботи у будь-якому органі ЄС терміном більше, ніж 6 тижнів, не мають
права брати участь в конкурсі.
Фінансові умови: Кожен інтерн отримуватиме грант в розмірі 1000 євро
протягом п’ятимісячного терміну стажування та відшкодування витрат на дорогу.
Останній термін подання: 30 серпня 2013 року, до 12:00
Для подання заявки слід зареєструватися онлайн за посиланням
http://ec.europa.eu/stages/how/how_en.htm та заповнити реєстраційну анкету онлайн.
Необхідні документи для стажування (копії паспорту, дипломів, підтвердження
рівня знання мов) потрібно надсилати лише після проходження попереднього
відбору.
Веб-сайт: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
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Сторінка 5

VI Міжнародна науково-теоретична конференція
"Комунікативні стратегії інформаційного суспільства",
м. Санкт-Петербург, 20-23 листопада 2013 року
Організатори та партнери: Департамент корпоративних громадських зв'язків,
Інститут гуманітарної освіти Санкт-Петербурзького державного політехнічного
університету, Інститут соціальної та політичної психології Національної Академії
Педагогічних наук України, лабораторія моніторингу суспільних і політичних
процесів, Національна академія державного управління при Президентові України.
Мета конференції: концептуальна інтеграція наукових досліджень з проблем
соціального управління та соціокультурної динаміки, розробка уявлень про
інноваційне, інформаційне, мережеве суспільство, міждисциплінарний понятійний
апарат аналізу комунікативних процесів, мереж і технологій у сучасному соціумі.
Умови участі:
Тези доповіді в обсязі 2 повних сторінок (включаючи короткі анотації на
російській/англійській мовах та примітки), доповідь в обсязі до 10 сторінок
надаються до Оргкомітету в електронному вигляді у форматі MS WORD 6.0, 7.0, 97
на e-mail: strategy2009@mail.ru.
Організаційні внески:
- Участь у роботі конференції - 1300 руб.;
- Публікація доповіді (до 2-х повних сторінок) - 650 руб. та доплата по 150 руб.
за кожну сторінку понад 2-х.
Строки та дати: останній термін подання тез та реєстраційної форми –
15 жовтня 2013 року.
Контакти:
Контактна особа в Укрраїні - Сушій Олена Володимирівна, +380679109926
Відповідальний за проведення конференції - професор Шипунова Ольга
Дмитрівна. Моб. тел. 8 911 1945042
Контактні телефони в СПБ: +7-921-411-42-32 Наталія (з 9:00 до 18:00).
Тел / Факс. (812) 552-87-01 - кафедра філософії СПбДПУ
1 жовтня 2013 року – остання дата подання тез доповіді;
5 жовтня 2013 року – оголошення результатів відбору тез;
22 жовтня 2013 року - остання дата подання основного тексту доповіді;
22 жовтня 2013 року - остання дата реєстрації/сплати реєстраційних внесків.
Сайт: http://www.spbstu.ru/conference/2013/2013.asp
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Сторінка 6

3-й Міжнародний симпозіум «Формування Європи 2020:
соціально-економічні проблеми»
м. Бухарест, Румунія, 16-17 листопада 2013 року
Організатори та партнери: Pro Global Science Association
Мета симпозіуму: поділитися досвідом у соціально-економічній сфері в
контексті Європи 2020 року.
Цільова аудиторія: аспіранти, докторанти, викладачі, дослідники, вчені,
експерти з європейських проектів, які можуть представити свої наукові розробки за
темами симпозіуму.
Умови участі:
Доповідь може бути представлена особисто у вигляді презентації або заочно.
Доповіді публікуються в у 6-му випуску Журналу з прикладних соціо-економічних
досліджень, вийде у грудні 2013 року. Тези мають бути написані англійською мовою
(до 300 слів).
Більш детальну інформацію можна знайти на сайті симпозіуму.
Основні теми досліджень:
1)
гармонійне
зростання,
стійке 8)
освіта
та
суспільства,
що
зростання та інклюзивне зростання для змінюються;
Європи 2020;
9) дослідження та нові перспективи
2) сталий спосіб життя та "зелена" 2020;
економіка;
10) демографічні зміни, міграція та
3)
виклики
регіональному
та інтеграція;
глобальному розвитку;
11) проблема старіючих суспільств;
4)
зростання,
зайнятість
та 12) культурні виклики у розширенні
конкурентоспроможність;
ЄС;
5) подолання безробіття серед молоді; 13) Громадянство ЄС і Європейський
6) майбутнє соціальної держави;
рік громадян 2013 (спеціальна секція).
7) соціальне підприємництво, відкриті
суспільства, соціальні інновацій;
Строки та дати:
1 жовтня 2013 року – остання дата подання тез доповіді;
5 жовтня 2013 року – оголошення результатів відбору тез;
22 жовтня 2013 року - остання дата подання основного тексту доповіді;
22 жовтня 2013 року - остання дата реєстрації/сплати реєстраційних внесків.
Контакти: symposium@reaser.eu
Сайт: http://www.reaser.eu/symposium/
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Сторінка 7

Конкурс для науковців у рамках проекту
«Реформа публічної адміністрації в Вишеградських країнах:
Уроки для Білорусі та України»
Організації з Вишеградських країн – партнери проекту
стипендію для відібраних науковців з України та Білорусі
Білорусі та 2 з України).
Стипендія надається для глибокого аналізу реформи
Вишеградських країнах, вивчення найкращих практик та
перешкод у процесі реформ.

пропонують одномісячну
(всього 4 учасники: 2 з
публічної адміністрації у
фахової дискусії щодо

Мета проекту – сприяти розбудові сучасної та ефективної системи публічної
адміністрації, заснованої на прозорих демократичних цінностях, у двох країнах
Східного Партнерства – Білорусі та Україні.
Міста та дати: 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.
Теми
1) Бюджетна політика
2) Розподіл та делегування повноважень
3) Надання адміністративних послуг
4) Ефективність роботи

6)
7)
8)
9)

Імплементація законодавства
Протидія корупції
Методики оцінки роботи
Інші теми за побажанням науковця

Вимоги до кандидатів: 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.
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.
Необхідні документи (надсилати із таким заголовком листа: “Заява на
стипендію [ваше ім’я] – [бажана країна для візиту в рамках дослідження]”):
 Заповнена онлайн 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).
Строки подачі: до 28 серпня 2013 року на адресу publicadmin@amo.cz
Сайт: www.amo.cz/publicadmin
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Сторінка 8

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 підготував
Роман Власенко

