Національна академія
державного управління при Президентові України

Управління забезпечення міжнародних зв’язків
18 жовтня 2013 року
випуск 15(28)

Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net

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

Міжнародна науково-практична конференція
"Європейська перспектива України та візова політика країн
ЄС: виклики та можливості"
Організатори та партнери: Донецький інститут соціальних досліджень та
політичного аналізу спільно з кафедрою політології Донецького національного
університету, Інформаційним центром ЄС в Донецькому національному університеті
та Центром політичних досліджень за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".
Цільова аудиторія: вчені, викладачі, аспіранти, державні службовці, політичні
та громадські діячі.
Тематичні напрями конференції:
1. Вплив геополітичних стратегій країн ЄС та Євразійського простору на
стратегічний вибір України;
2. Євроінтеграція та візова політика країн ЄС в контексті перспектив, обмежень
та наслідків для України та інших країн СНД;
3. На шляху до Європи без кордонів: Україна на візовій мапі ЄС – "дорожня
карта" до безвізового режиму;
4. Європейська орієнтація України та виклики українській міграції;
5. Трансформація політичної системи України в контексті європейських
стандартів політики.
Мови конференції: українська, російська, англійська, польська, німецька.
Фінансові питання: організаційний внесок становить 100 грн. Сюди входить
збір за організацію конференції, витрати на друк та пересилку збірника матеріалів.
Умови участі: можлива заочна участь!
1) Заявка на участь у конференції;
2) Текст доповіді;
3) Сканована копія чеку про оплату організаційного внеску.
Останній термін подання: матеріали приймаються до 28 жовтня 2013 року
на електронну пошту: disrpa@gmail.com.
Більш
детальна
інформація
http://www.cps.dn.ua/2013/10/blog-post_10.html

доступна

Контакти:
Коваль Юрій Олексійович (кафедра політології ДонНУ) –
тел. (+38062) 3029284, +380504706887, +380671853377
e-mail: yuriek@yandex.com

за

посиланням:
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Сторінка 3

Навчально-ознайомча подорож "Навчання в Австрії",
Львів – Відень – Зальцбург - Львів,
4 – 8 грудня 2013 року
Організатори та
соціальної капіталу".

партнери:

Громадська організація "Інститут досліджень

Програма передбачає:
1. Презентацію «Навчання та стипендійні можливості в Австрії»;
2. Інформаційну зустріч в університеті міста Зальцбург;
3.Презентацію Австрійської служби академічних обмінів (OeAD) в м. Зальцбург;
4. Відвідання Віденського університету та зустріч зі студентами;
5. Відвідання штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй у Відні (ООН);
6. Навчальний візит на підприємство у м. Відень;
7. Оглядові екскурсії містами Зальцбург та Відень.
Організатори забезпечують:
1. Цікаву і насичену програму;
2. Проживання і сніданки за програмою;
3. Візову підтримку та страхування ;
4. Трансфер автобусом євро-класу за маршрутом;
5. Сертифікат, що засвідчує участь.
Вартість поїздки: 250 € + 500 грн. Обов’язковий завдаток: 500 грн.
Останній термін подання до 10 листопада 2013 року.
Більш детальна інформація доступна за посиланням: www.expert-portal.org
Контакти:
Богдана Гурій
dana.hurij@expert-portal.org;
+38 096 39 86 531
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Сторінка 4

Стипендії для навчання в Кембриджі
Кембриджський університет пропонує дві стипендії для магістрів і студентів у
галузі лідерства. Стипендії відкриті для студентів з країн, що розвиваються. Курс
унікальний тим, що заснований на співпраці між кількома університетами і націлений
лише на питання управління і лідерства.
Організатори та партнери: Кембриджський університет.
Цільова аудиторія: особи, які мають вищу освіту, досвід роботи та бажають
розвинути свої лідерські навички.
Умови участі:
1. Бути громадянином країни, що розвивається;
2. Мати вищу освіту (диплом бакалавра або магістра у будь-якій сфері);
3. Мати досвід роботи щонайменше 3-5 років (трудовий або волонтерський) у
відповідній сфері.
Магістерська програма передбачає навчання на стаціонарі протягом 11 місяців.
Для отримання стипендії потрібно спочатку подати заявку онлайн:
http://www.geog.cam.ac.uk/graduate/mphil/conservation/applications.html
Крім того, заявники мають написати фінансову заявку, в якій вказати свої
доходи та наявні кошти, а також зазначити необхідну суму, яка потрібна для
навчання на програмі. Ця заявка не повинна перевищувати 200 слів та повинна
бути надіслана електронною поштою emily.chenery@geog.cam.ac.uk (Emily
Chenery) до 3 грудня 2013 року.
Апліканти повинні підтвердити належне знання англійської мови до 31 липня
2014 року.
Останній термін: заявки потрібно подати до 3 грудня 2013 року.
Контакти:
Емілі Ченері (Emily Chenery)
Факультет географії
E-mail: emily.chenery@geog.cam.ac.uk
Telephone: +44 (0)1223 764380
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Програма PhD Школи післядипломної підготовки з
соціальних наук м. Бабмерга (BAGSS), Німеччина
Школа післядипломної підготовки з соціальних наук м. Бабмерга пропонує
програму PhD для тих, хто шукає солідну базу для проведення досліджень, отримання
передових знань та написання наукової роботи по наступних напрямах:
1) Освіта, особистісний розвиток і навчання від дитинства до старості;
2) Освіта та соціальна нерівність протягом усього життя;
3) Зміни людського капіталу, ринки праці і демографічні структури та їх вплив
на подолання соціальної нерівності у сучасних суспільствах;
4) Урядування, інституційні зміни та політична поведінка.
Програма пропонує:
- Спілкування та консультації із провідними фахівцями Німеччини та світу у
різних галузях;
- Наукове середовище із можливістю участі у різноманітних наукових
проектах;
- Розгалужену партнерська мережа;
- Гнучку індивідуалізовану програму;
- Досвідчених наукових курівників.
Необхідні документи:
- 2 листи-рекомендації;
- Супровідний лист;
- Резюме;
- Тези автореферату на наукове дослідження (на 1 сторінці);
- Автореферат на наукове дослідження;
- Від сканована копія усіх дипломів із додатками, а також інших сертифікатів
або дипломів;
- Підтвердження знання методів дослідження в соціальних науках;
- Підтвердження надання фінансування (для аплікантів, яким грант надається
третьою стороною).
Фінансові питання: у разі фінансування BAGSS, надається місячна стипендія у
розмірі 1365 євро. Аплікант зобов’язується відпрацьовувати 2 навчальні години
щотижня протягом кожного семестру (викладацька діяльність).
Документи подаються поштою на адресу:
Professor Dr. Thomas Saalfeld
Bamberg Graduate School of Social Sciences (BAGSS)
96045 Bamberg
Germany
Контакти:
Phone: +49(0)951/863-3630
e-mail: admissions.bagss(at)uni-bamberg.de
http://www.uni-bamberg.de/bagss
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Міжнародна науково-практична конференція
"Запровадження наукових знань у повсякденне життя"
(заочна участь), 14 – 15 листопада 2013 року
Організатори та партнери: Центр наукових ініціатив та громадської Асоціації
молодих педагогів «Айстра».
Цільова аудиторія: студенти, курсанти, слухачі ВНЗ, аспіранти, ад'юнкти,
здобувачі та молоді науковці діячі вузів України, ближнього і далекого зарубіжжя, які
активно займаються науковими дослідженнями і володіють однією з робочих мов
конференції.
Мови конференції: українська, російська, англійська, польська, румунська.
Напрями роботи конференції:
1) Юридичні науки;
2) Філологічні науки;
3) Педагогічні науки;
4) Філософські науки;
5) Економічні науки;
6) Психологічні науки;
7) Соціологічні науки;
8) Політологічні науки.
Вартість участі у конференції: 30 грн. за 1 сторінку доповіді. Додатково
оплачуються витрати на пересилку збірника.
Останній термін подання: документи і тези необхідно подати до 11 листопада
2013 року.
Необхідні документи:
- заявка про участь (у форматі DOC, DOCX, RTF);
- доповідь (у форматі DOC, DOCX, RTF)
- квитанцію / чек про оплату (у форматі JPG, PNG);
- для студентів ВНЗ - рецензію наукового керівника (у форматі JPG, PNG, DOC,
DOCX, RTF).
Контакти:
тел.: +380505336373
e-mail: sconference@sconference.org
веб-сайт: http://sconference.org/index/prinjat_uchastie/0-15
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Сторінка 7

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ СТУДЕНТІВ,
АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
« Керуємо майбутнім!» (Новосибірськ)
10 грудня - 12 грудня 2013
Організатори та партнери: Сибірський інститут управління, філія РАНГДС, спільно з
Вищою школою економіки
Основна мета Форуму: розвиток творчого та наукового потенціалу молоді, залучення
її до вирішення актуальних завдань управління, а також консолідація накопиченого
досвіду наукових досліджень в управлінській сфері.
Учасники Форуму: студенти ( фахівці , бакалаври або магістри ) , аспіранти та молоді
вчені віком до 35 років.
Заходи Форуму:
10 грудня 2013 - Олімпіада з управління.
11 грудня 2013 - Конференція « Суспільство в епоху змін : сучасні парадигми
управління ». По закінченні Конференції буде виданий збірник тез.
12 грудня 2013 - Ділова гра « Залізний підприємець ».
Оголошення результатів Форуму відбудеться на церемонії закриття Форуму ( 12 грудня
2013 ) .
Прийом заявок і тез до 30 листопада 2013 р. на е-mail: niso_sapa@mail.ru
Місце проведення Форуму: Сибірський інститут управління - філія РАНГДС
( Росія , м. Новосибірськ , вул. Нижегородська, буд.6 )
Контактна інформація оргкомітету
Email: niso_sapa@mail.ru
тел.: +7 (383) 373-14-98, +7 (383) 218-01-76
факс: (383) 210-17-30
Детальна інформація про конференцію і форми реєстрації за цим посиланням:
http://www.ranepa.ru/activities/item/933-forum-novosibirsk.html
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Сторінка 8

Міжнародна заочна науково-практична конференція
« АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАКТИКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ »
Організатор: Російський університет кооперації, РФ
Мета: публікація наукових результатів досліджень учених і практикуючих
фахівців

з

актуальних

питань

сучасної

юридичної

науки;

обмін

науковими

результатами і дослідницьким досвідом .
Конференція проводиться за такими напрямами:
• Теорія та історія держави і права Росії та зарубіжних країн .
• Конституційне право.
• Цивільне право та процес.
• Трудове право і право соціального забезпечення.
• Земельне та екологічне право .
• Муніципальне право.
• Фінансове право .
• Адміністративне право та процес .
• Кримінальне право і кримінально - виконавчий процес .
• Міжнародне право .
До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, докторанти,
здобувачі, викладачі правових дисциплін

студенти вузів (у співавторстві з

керівником). До публікації у збірнику приймаються роботи, що відображають
дослідження і досвід практичної роботи авторів у галузі сучасної юридичної науки .
Форма проведення конференції: заочна, з виданням збірника статей.
Для участі в конференції необхідно в термін до 15 листопада 2013 направити
в електронному вигляді реєстраційну форму заявки учасника конференції, наукову
статтю і сканований варіант квитанції про оплату на e-mail: konferen.coop@mail.ru із
зазначенням теми листа «К-2013-07 ».
Оргвнесок складає 150 рублів за одну сторінку .
Адреса оргкомітету:
428025 , Чуваська Республіка , м. Чебоксари , пр. М. Горького, буд 24 .
Контактні телефони:
8 ( 8352) 40-04-99 ; 40-08-63 .
е-mail: konferen.coop@mail.ru
Контактна особа: Лохонова Галина Михайлівна
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Сторінка 9

Стипендіальна програма
від Навчального фонду Палати депутатів Берліна
Метою діяльності фонду є підтримка і розширення контактів з колишніми
союзниками - Великобританією, Францією, Сполученими Штатами, Росією , та
іншими країнами колишнього Радянського Союзу.
Навчальний фонд Палати депутатів Берліна пропонує стипендіальну програму
підтримки випускників і молодих вчених з вищезгаданих країн, які мають
щонайменше ступінь бакалавра та вивчають питання, пов'язані з історією та
культурою Берліна та Німеччини або для дослідницької роботи в одному з
берлінських наукових центрів. Фонд підтримує стипендіями фахівців усіх дисциплін.
Навчальний фонд Палати депутатів Берліна виділяє близько 15 стипендій на
рік які даються кандидатам на підставі їх академічної успішності.
Розмір стипендії, розрахованої на 12 місяців , становить 770 євро на місяць для
випускників і аспірантів і 1300 євро на місяць для кандидатів наук. Крім того, фонд
бере на себе транспортні витрати на проїзд до і із Берліна і надає кімнату в
Міжнародному студентському центрі Берліна.
Протягом дванадцяти місяців перебування в Берліні стипендіати отримують не
тільки прекрасну можливість для вивчення своїх дисциплін на міжнародному рівні і
роботи над своїм науковим проектом, але і знайомляться з культурою та суспільним
життям Берліна.
Термін подання документів: до 15 грудня 2013
Початок програми буде 1 жовтня 2014 , кінець буде 30 вересня 2015 .
Більш детальну інформацію про стипендіальну програму і форму заявки Bи
зможете знайти за посиланням:
http://www.parlament-berlin.de ( ►Quicklink : Studienstiftung )
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Конкурс есе Організації Об’єднаних Націй
Організатори та партнери: Організація об’єднаних націй.
Цільова аудиторія: усі зацікавленні особи.
Конкурс есе проводиться ООН, переможцям конкурсу пропонується відвідати
Молодіжний молодіжний форум (25 – 29 червня 2014 року) та презентувати своє есе
під час засідання Штаб-квартири ООН 27 червня 2014 року, м. Нью-Йорк, США
Мови конференції: українська, російська, англійська, польська, німецька.
Умови участі:
Написати есе (до 2000 слів) на тему "Як знання багатьох мов сприяє розвитку
глобального громадянства та взаємного розуміння". Автор повинен написати есе у
власному освітньому, культурному та національному контекстах;
Есе має бути написано на одній з 6 офіційних мов ОНН, але яка не є рідною
мовою автора або офіційною мовою установи, яку він представляє;
Вік автора від 18 років.
Фінансові питання: переможцям конкурсу оплачується переліт, перебування та
харчування.
Останній термін подання до 21 лютого 2014 року.
Контакти та реєстрація:
http://www.els.edu/en/ManyLanguagesOneWorld/HowToEnter
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Сторінка 11

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 зв’язків - 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
Анжела Левченко

