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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про міжнародні виставки,
конференції та конкурси, в яких ви можете взяти участь. Звертаємо також вашу увагу
на стипендіальні програми на стажування для викладачів та науковців.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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VI Міжнародна виставка
"Вища освіта за кордоном"
12-13 жовтня 2013 року, м. Київ (Україна)
Організатор: міжнародне освітнє агентство DEC education.
Місце
проведення:
НСК
«Олімпійський»
(ворота
«Захід-4»),
вул. Червоноармійська , 55.
Весь спектр програм вищої освіти - від представників рейтингових вузів світу !
Жовтнева виставка DEC education «Вища освіта за кордоном » планує зібрати
більше 150 навчальних закладів з 30 країн.
Години роботи : 12:00-17:00
Ви зможете дізнатися про:
- Програми вищої освіти ( від бакалаврату до докторантури ) з найширшого
кола спеціальностей;
- Академічну підготовку до вступу при недостатньому рівні володіння
іноземною мовою;
- Мовні курси для молоді та дорослих по всьому світі;
- Підготовку до здачі міжнародних іспитів IELTS , TOEFL , DALF , TestDaF та
ін..
- Стипендії та фінансові заохочення для талановитих студентів;
- Практичні питання і підводні камені вступного процесу, тактику
проходження співбесіди і хитрощі побудови успішної кар'єри.
Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією.
Зареєструватися на виставку ви можете за цим посиланням:
http://dec-edu.com/exib2013_reg.php
Контакти:
DEC education, Україна
вул. Підвисоцького, 16
Київ, 01014
тел. / факс: +38 (044) 390-76-24
ukr@dec-edu.com
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Стипендії BAYHOST для студентів та науковців
зі Східної Європи
Організатори та партнери: Баварське міністерство з питань науки, досліджень
та мистецтва.
Мета: сприяння співпраці у сфері академічних та студентських обмінів між
Баварією та країнами Східної Європи.
Цільова аудиторія: Випускники вищих навчальних закладів Болгарії, Хорватії,
Польщі, Румунії, Росії, Сербії, Словаччини, Чехії, України та Угорщини, які бажають
навчатись за програмами PhD у баварських університетах.
Додаткова інформація: Стипендія видається на один рік, з можливістю
продовження максимум на два роки (загалом на 3 роки). Сума стипендії складає
8 400 € на рік. Виплачується рівними частинами, щомісячно по 700 €.
Кінцевий термін подання документів: 1 грудня 2013 року
Більш детальну інформацію, щодо подачі документів та їх оформлення можна
знайти за посиланням:
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html
Контакти: UNIVERSITÄT REGENSBURG, D-93040 REGENSBURG
Сайт: http://www.uni-regensburg.de
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Стипендії DAAD.
Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців
Мета: Іноземні науковці, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах,
мають можливість провести дослідження в одному з державних або державно
визнаних німецьких ВНЗ або у одній з позауніверситетських науково-дослідних
установ.
Тривалість: Стипендія надається на термін від одного до трьох місяців в
залежності від плану роботи пошукача.
Розмір стипендії: Щомісячна стипендія становить, залежно від наукового
ступеня, 2000 євро для наукових співробітників (викладачів, доцентів, як правило, зі
ступенем кандидата наук) та 2150 євро для професорів, у виключних випадках - 2300
євро. Крім того, DAAD виділяє, як правило, певну суму на проїзд, якщо це не беруть
на себе організації на Батьківщині пошукача або інша сторона. Допомога на
перебування членів сім´ї не надається.
Вимоги до пошукачів: Подавати заяву на стипендію DAAD для наукового
стажування можуть досвідчені науковці, як правило, з науковим ступенем, які
працюють у ВНЗ або науково-дослідному інституті у своїй країні.
Найважливішими критерієми при відборі є наукові здобутки (наприклад,
публікації), спланований науковий план перебування у Німеччині, узгоджений з
колегою з німецького інституту, до якого планується поїздка. Серед документів на
заяву має бути письмове підтвердження запланованої співпраці, яке чітко посилається
на плани пошукача.
Необхідно мати письмову згоду приймаючого інституту щодо надання
робочого місця для пошукача.
Підтримка DAAD за програмою наукового стажування можлива не частіше
одного разу на три роки.
Прохання до колишніх стипендіатів фонду ім. Олександра фон Гумбольдта
звертатися в першу чергу до фонду ім. Гумбольдта.
Інформація, терміни та можливості отримання консультації:
Прийом документів відбувається в Інформаційному центрі DAAD у Києві з
01.09.2013 до 15.11.2013, перебування можна планувати з 01.05.2014 наступного
року.
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Консультацію стосовно програм DAAD Ви можете отримати в Інформаційному центрі
DAAD у Києві або в лекторів DAAD.
Подання заяв безпосередньо до Бонну неможливе.
Документи для заяви на стипендію “Наукові стажування для викладачів ВНЗ
та науковців”:
1. Формуляр-заява DAAD (“Antragsformular für Forschungs-/ Arbeitsaufenthalte
ausländischer Hochschullehrer“)
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/de/8527-formulare-unddownloads/
2. Автобіографія (Curriculum Vitae);
3. Список наукових праць;
4. Докладний та добре спланований план стажування та досліджень в Німеччині,
узгоджений з німецьким колегою за змістом та часом;
5. Календарний план (конкретні строки та зміст роботи стисло);
6. Запрошення від німецького колеги;
7. Копія диплому кандидата наук.
Вимоги до документів http://www.daad.org.ua/ukr/kommentar.htm
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Міжнародна науково - теоретична конференція
" Екзистенціальні та комунікативні питання управління "
18-20 грудня 2013 року в м. Суми
Організатори та партнери: Сумський державний університет та Сумський
національний аграрний університет.
Цільова аудиторія:
дослідження в галузі:

науковці, фахівці та організації, які ведуть наукові

-

економічних , соціально - політичних , філософських, мас-медійних та
історико-культурних аспектів управління та комунікації;

-

впливу аксіологічних , морально-естетичних ідей , а також природних і
людських чинників на формування та реалізацію управлінських рішень і
різноманіття форм спілкування ;

-

управління складними соціально - економічними системами ;

-

економіки знань.

Для гостей конференції планується відвідання
історико-культурних місць м. Суми та Сумської області.

музеїв

та

пам'ятних

Робочі мови конференції - англійська , українська, російська.
Оргвнесок для часткового відшкодування витрат на проведення конференції
становить:
-

заочна участь - 80 грн. (публікація та розсилка тез ) ;

-

очна участь - 150 грн. (публікація , кава-брейк та обіди) .

Доктори наук публікацію тез не сплачують .
Останній термін подачі заявки та тез - 28 листопада 2013
Контакти:
(0542) 68-78-78 - кафедра управления
0933556422 – Познанська Аліна Олександрівна
0997332580 – Щербак Викторія Володимирівна
Е-mail: management_conf@ukr.net
Детальна інформація: http://sumdu.edu.ua
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Міжнародна науково-практична конференція
«Розвиток публічного адміністрування»
Відбудеться 24-25 жовтня 2013 р. на базі Рівненського інституту Київського
університету права НАН України( вул. Короленка, 5, м. Рівне, 33028)
Мета конференції: наукове обґрунтування теоретичних та практичних проблем
розвитку публічного адміністрування.
Співорганізатори: юридичний факультет Київського університету права НАН
України, Рівненська ОДА, Науковий центр у м. Київ Польської академії наук.
Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники, аспіранти, здобувачі,
студенти старших курсів у галузі державного управління, права, безпеки, економіки,
політичних та соціологічних наук, представників органів державної влади та
місцевого самоврядування.
Секції конференції:
1. Теоретико-методологічні засади публічного адміністрування: категорії,
принципи, закономірності, концепції.
2. Забезпечення розвитку публічного адміністрування: організаційно-правова,
фінансово-економічна, соціальна, інформаційна, професійна складові.
3. Міжнародний досвід публічного адміністрування.
4.
Управлінська діяльність та надання послуг в органах державної влади і
органах місцевого самоврядування.
Робочі мови конференції - українська, англійська , польська, російська.
Останній термін подачі заявки та тез – 20 жовтня 2013 року
Для участі вам необхідно надіслати заявку на участь, тези доповіді, а також (за
необхідності) рецензію наукового керівника чи іншої особи, що має науковий ступінь
чи / та вчене звання (підпис має бути засвідчений печаткою установи) на електронну
пошту inter-dep@kul.kiev.ua
Вартість дистанційної участі :
180 грн. для учасників з України. У вартість входять видатки на видання збірника
матеріалів конференції та пересилання його поштою по Україні.
Вартість очної участі в конференції:
- 300 грн. для учасників з України. У вартість входять видатки на видання збірника
матеріалів конференції, каву-брейк, вітальну вечерю та екскурсію.
Детальна інформація:
http://kul.kiev.ua/doc/inf_list_23-24.pdf
(044) 4249148,
(093)4208458
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЛІДЕРІВ
«40 ДО 40 – 2013-2014»
Організатори: Центр розвитку лідерства у партнерстві з Фундацією «УкраїнаСША».
Мета: визначення та інформаційно-освітнє супроводження 40 нових лідерів до
40 років з усіх регіонів України, котрі проявляють лідерство у своїй сфері зайнятості і
роблять значний внесок у розвиток своєї спільноти та країни.
До участі в Конкурсі запрошуються особи, які:
 є громадянами України та проживають на території України;
 є молодими лідерами від 25 до 40 років (станом на 1 грудня 2013 р.);
 здатні продемонструвати лідерські компетенції та потенціал;
 є успішними та мають здобутки в своїй професійній сфері;
 можуть надати рекомендації/листи підтримки колег, партнерів;
 демонструють індивідуальну соціальну відповідальність поза межами
професійних обов’язків.
До 16 жовтня 2013 р. потенційні кандидати подають онлайн-заявки через веб-сайт
Фундації “Україна-США” або шляхом заповнення електронної версії номінаційної
форми. До 25 жовтня 2013 р. кандидати, які були номіновані, заповнюють надіслану
їм організаторами анкету, а також презентують свою діяльність у формі успіху.
5 листопада 2013 р. відбірковий комітет із надісланих подань визначатиме 40 лідерів.

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ КОНКУРСУ
Фундація «Україна-США»
в Україні: +38 (097) 985 2851
в США: +1 (202) 223-2228
info@usukraine.org
www.usukraine.org
Контактна особа: Юлія Соловей, програмний директор
Центр розвитку лідерства
т. + 38 (044) 361 07 85
office@cld-ua.com
www.cld-ua.com
Контактна особа: Микола Карплюк, заступник директора
Більш детально про Конкурс та умови участі в ньому – на сайті ЦЕНТРУ
РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА www.cld-ua.com в розділі «Проекти»: «40 лідерів до 40
років».
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Конкурс на стажування молоді у ВРУ на 2014 рік
Організатори: ГО «Молодіжна Альтернатива» за сприяння Національного
Фонду Підтримки Демократії (США).
Мета: залучення молоді до участі у політичному житті України шляхом
організації стажувань у органах влади та проведення освітніх проектів для молоді. =
Вимоги для учасників:
 Бути студентом старших курсів (3 — 5 курсу) або аспірантом Київських
ВНЗ
 Вільно володіти іноземною мовою
 Розбиратися у сучасній політичній ситуації
 Мати аналітичні здібності
 Заповнити анкету (див. додаток)
Пройти 2 тури співбесіди.
Перший тур - це конкурс анкет, співбесіда в офісі МА (Листопад 2013 року).
Другий тур – індивідуальна співбесіда з відібраними кандидатами в профільних
комітетах ВРУ ( Грудень 2013)
Oстанній термін подачі анкет за адресою mol-alt@yandex.ru – 30 жовтня 2013
року
Термін стажувань – 5-8 місяців
Час стажувань - 20 годин на тиждень
Робота інтернів – це в першу чергу можливість взяти участь у нормотворчому
процесі.
Контакти
Координатор проекту «Студенти для Парламенту» Євген Рибчинський.
пров. Рильського 10, оф. 401
Київ 01601 Україна
тел/факс (+38 044) 279 02 52, (+38 044) 592-86-69, (+38 044) 279 10 26
e-mail: mol-alt@yandex.ru
e-mail: ievgenr@gmail.com
www.ya.org.ua
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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).

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 підготували
Анжела Левченко
Надія Жиденко

