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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про міжнародні конференції,
стипендії, гранти, а також про можливість надрукувати свої статті у Міжнародному
науковому періодичному виданні.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Стипендія на програму PhD Школи післядипломної освіти з
соціальних та політичних наук Університету Мілану,
2014 – 2015 навчальний рік
Організатори: Школа післядипломної освіти з соціальних та політичних наук
Університету Мілану, Італія.
Школа приймає до аспірантури на 2014-2015 рік за напрямами:
- Економічна соціологія та трудові ресурси (12 місць);
- Політичні науки (15 місць);
- Соціологія та методологія соціологічних досліджень (10 місць);
Цільова аудиторія: заявники, що мають дипломи у галузях, зазначених вище, та які
бажають отримати ступінь PhD за вказаними напрямами.
Розмір стипендії: 13 500 євро на рік, протягом 3-х років.
Останній термін подачі заявки: 29 листопада 2013 року.
Мова навчання: англійська.
Умови участі:
- Диплом магістра у відповідній галузі;
- Заповнені необхідні документи (див. нижче);
- Автореферат дослідження англійською мовою (максимум 3500 слів,
включаючи бібліографію);
- Опис предметів та оцінки з них за останній академічний курс;
- Відомості про публікації, професійну кар’єру та інші навички;
- Два листи-рекомендації від викладачів вузу, де навчався аплікант, або
іншого вузу, що підтримує дану заявку.
Контакти:
Веб-сайт Університету: http://www.graduateschool.unimi.it/call_2013_2014.html
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Грант на навчання в магістратурі та аспірантурі
в Чеській Республіці
Організатор: Центр міжнародної мобільності чеського регіону Південна Моравія
(South Moravian Centre for International Mobility (JCMM))
Метою програми є підтримка студентської мобільності та надання студентам
можливості навчання в Чеській Республіці.
Що пропонує програма:
 Фінансову підтримку у вигляді щомісячної стипендії в розмірі 6000 чеських
крон протягом першого року навчання на покриття основних життєвих витрат (у
випадку гарних результатів навчання на наступні роки фінансову підтримку
студентам надає вищий навчальний заклад).
 Безкоштовні консультаційні послуги: допомога при вступі до ВУЗу і протягом
першого року навчання (нострифікація диплому, інформаційні послуги, віза і
т.д.).
Хто може претендувати:
Іноземні студенти з країн, що не входять в ЄС, які зацікавлені у навчанні в магістратурі
або аспірантурі на чеській мові в партнерських вузах Південно-моравського краю
Чеської Республіки.
Для навчання в академічному році 2014/2015 заявку можна подати до 30 січня
2014 року.
Заявка має включати наступне:
 On-line форма заяви на стипендію;
 CV (англійською або чеською мовою);
 Мотиваційний лист (чеською або англійською мовою) - максимально 2
сторінки (обґрунтувати, чому претендент подає заяву і чому він має бути
прийнятий, навчальні плани і амбіції).
Додатково мають бути надіслані поштою такі документи:
 Копія диплома (завірена нотаріусом) + диплом перекладений офіційним
перекладачем на чеську або англійську мову.
 Додаток до диплома (список усіх дисциплін) і його переклад.
Контакти:
Ivana Hamadová
ivana.hamadova(at)jcmm.cz
tel.: +420 541211043
mobil: +420 602602054
Деталі:
http://www.jcmm.cz/en/scholarship-for-foreign-university-students.html
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Міжнародне наукове періодичне видання
Thematicon. Seria wydawnicza Collegium Polonicum
запрошує до публікації наукових праць
у Польщі та Німеччині у 2014-2015 роках
Про видання: Міжнародне наукове періодичне видання «Thematicon. Seria
wydawnicza Collegium Polonicum» засновано у 2000 році Університетом Колегіумом
Полонікумом, який є частиною університету імені Адама Міцкевича, м. Познань,
Польща, та Університету Віадріна, м. Франкфурт на Одері, Німеччина.
Тематика наукових праць присвячена актуальним питанням економіки, політики,
історії, соціології, психології, культури та поширюється в наукових колах Польщі
та Німеччини.
У 2014 році планується публікація двох наукових публікацій - у червні та січні 2014
року.
Терміни подачі матеріалів:
Випуск № 1 – до 1 березня 2014,
Випуск № 2 – до 1 грудня 2014.
Матеріали, що надходять для публікації в науковому виданні, проходять
рецензування з боку членів редакційної колегії, яка складається з польських та
німецьких науковців, тому закликаємо відповідально поставитися до їх змісту та
якості.
Основною аудиторією, яка ознайомлюється з матеріалами наукових публікацій
цього видання, є викладачі, науковці, докторанти, студенти профільних вузів
Німеччини та Польщі, а також організації, що працюють за обраними тематиками.
Наукові публікації розповсюджуються не лише у бібліотеки вказаних вузів, а також,
завдяки електронній публікації, в усьому польсько-німецькому науковому
середовищі. Це дає можливість українським науковцях підвищити індивідуальний
індекс цитування автора та просуває університет, який презентує автор, у
міжнародних рейтингах.
Цільова аудиторія: вчені, які мають наукові та академічні ступені, а також здобувачі
наукового ступеня.
Публікації приймаються за такими напрямами: гуманітарні науки (соціологія,
політологія, історія, філософія, міжнародні відносини), економічні науки.
Статті публікуються трьома мовами: англійською, польською, німецькою.
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Головні вимоги до оформлення публікації:
забороняється використання автоматичних перекладачів (!);
не допускається перевидання вже виданих в Україні наукових статей (!);
обов’язкова наявність анотації (Abstract) – 1 абзац від 100 до 200 слів;
обов’язкова наявність списку літератури (кириличні назви латинськими
літерами);
обсяг 8-10 сторінок, шрифт Times New Roman, розмір 12, інтервал між рядками
одинарний, поля 2 см;
забороняється відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами;
окрім тексту допускаються лише цілісні графічні елементи формату JPEG;
додавання формул лише за допомогою стандартного редактору
формул Microsoft Equation;
формат файлу для відправки в редакцію – лише DOC(!).
Відправка статі:
Готова до друку публікація англійською, німецькою, польською мовою
надсилається до редакції лише електронною поштою з комплектом документів:
1). Заповнена реєстраційна форма; 2). Стаття.
У разі, якщо Ви не маєте можливості самостійно перекласти текст науковою
англійською, німецькою, польською мовами, наші перекладачі можуть здійснити
професійний переклад.
Просимо Вас резервувати місце у необхідному Вам випуску журналу шляхом
надсилання реєстраційної форми. Саму статтю прохання надсилати відповідно до
зазначених термінів подання та публікації.
Детальна інформація: http://expert-portal.org/vnz/85-publication
Контактна особа: Богдана Гурій dana.hurij@expert-portal.org
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ХIV Міжнародна науково-практична конференція
«Молода наука України.
Перспективи та пріоритети розвитку»
26-27 грудня 2013, м. Київ
Організатор: Всеукраїнське громадське партнерство "Нова освіта".
Форма проведення: заочна.
Секції конференції:
1. Економіка та підприємництво.
2. Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних
систем.
3. Історія, політологія, міжнародні відносини.
4. Менеджмент і адміністрування.
5. Педагогіка.
6. Психологія.
7. Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини.
8. Мовознавство та літературознавство.
9. Соціологія, філософія, релігієзнавство.
10. Правознавство.
Умови участі: для участі у конференції необхідно надіслати до оргкомітету на
електронну адресу наступні документи:
1) текст доповіді, оформлений відповідно до вимог українською, російською,
англійською, польською, німецькою чи французькою мовою;
2) скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про сплату організаційного
внеску;
3) форму заявки на участь у конференції.
Назви надісланих документів мають відповідати прізвищу автора публікації.
Наприклад: Алексєєва_Заявка, Алексєєва_Доповідь, Алексєєва_Внесок.
Організаційний внесок: 150 грн. Загальний обсяг однієї публікації, включений в
організаційний внесок - текст доповіді до 5 сторінок, у т.ч. література. У разі
перевищення обсягу публікації вартість кожної наступної сторінки - 20.00 грн.
Після реєстрації, відправлення та підтвердження прийняття матеріалів до друку
(заявки на участь та оформленої доповіді) на електронну пошту Вам буде надіслано
лист, в якому будуть вказані реквізити для оплати організаційного внеску.
Вимоги до оформлення матеріалів:
 Формат аркуша - A4;
 Поля верхнє і нижнє - 2 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см;
 Основний шрифт - Times New Roman;
 Розмір шрифту основного тексту - 14 пунктів;
 Міжрядковий інтервал - полуторний;
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Вирівнювання тексту - за шириною;
Автоматична розстановка переносів - увімкнена;
Абзацний відступ (новий рядок) - 1 см;
Нумерація сторінок не ведеться;
Малюнки впроваджені в текст;
Посилання на літературу у квадратних дужках [1, с. 2], список використаної
літератури наприкінці;
 Загальний обсяг публікації - від 3 до 20 сторінок.







Заявка на участь:
1. Назва конференції, дата і місце проведення .
2. Прізвище, ім'я, по-батькові учасника.
3. Назва доповіді та назва секції.
4. Назва навчального закладу, в якому ви навчаєтесь або місця роботи для
осіб, які завершили навчання, ваш статус та посада.
5. Спосіб доставки збірника матеріалів конференції
6. Поштова адреса (за зразком).
7. Контактний телефон.
8. Електронна адреса.
9. Чи потрібен додатковий екземпляр збірника матеріалів / Сертифікат
учасника.
Прийом матеріалів — до 25 грудня 2013 р.
Прийом оплат — до 26 грудня 2013 р.
Публікація та розсилка збірників авторам — січень 2014 р.
Детальна інформація: http://novaosvita.com.ua/
Е-mail: novaosvita@gmail.com
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Х Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні суспільні проблеми
у вимірі соціології управління»
28 лютого 2014 р., м. Донецьк
Організатор: Донецький державний університет управління.
Напрями конференції:
 Соціологія державного управління: соціологічні виміри та перспективи.
 Соціологія управління: сучасні тенденції розвитку.
 Соціальні комунікації і соціальні технології в управлінні.
 Організаційна культура: соціологічний вимір.
 Соціологічне забезпечення управління реформами в освіті.
 Соціальний простір міста: управлінський потенціал.
 Вишеград і Україна: результати міжнародних соціологічних досліджень.
 Міжнаціональна толерантність і співробітництво в контексті міжетнічних
діалогів.
Робочі мови конференції – українська, російська та англійська.
Матеріали конференції будуть видані у збірнику наукових праць «Сучасні суспільні
проблеми у вимірі соціології управління», який є фаховим виданням з соціології
(Постанова президії ВАК України, протокол №1-05/2 від 27.05.2009 р.).
Текст статті необхідно надіслати до 28 грудня 2013 р. (включно) на електронну
адресу sociomen@mail.ru
До статті додається:
 заповнена анкета учасника, яка містить відомості про автора;
 для учасників, які не мають наукового ступеня, необхідно надати дві рецензії
на статтю (від наукового керівника та зовнішню). Рецензії надсилаються на
поштову адресу оргкомітету.
Статті, які не відповідатимуть вимогам ВАК України до наукових публікацій, до
друку не прийматимуться.
У разі включення Вашої доповіді до збірника Вам необхідно буде сплатити за її
публікацію (орієнтовно 25 грн. за сторінку тексту).
Для учасників конференції встановлено організаційний внесок у розмірі 150 грн.
Проїзд, проживання, харчування – за рахунок учасників.
Оплата здійснюється після отримання запрошення на конференцію.
З питань конференції звертатися:
Скок Наталя Сергіївна (097-25-89-124),
Передерій Марина Олександрівна (095-394-06-64), (062) 304-39-35;
Е-mail: sociomen@mail.ru.
Адреса оргкомітету: 83050, м. Донецьк, вул. Артема, 94, к. 415.
Офіційний сайт: dsum.edu.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

