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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про міжнародні конференції, в
яких ви можете взяти участь. Звертаємо також вашу увагу на стипендіальні програми,
змагання грантів, дослідні дотації та проект підвищення кваліфікації викладачів.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Сторінка 2

Стипендії ім. Лейна Кіркланда 2014/2015
Організатори: Польсько-Американський Фонд Свободи і Фонд Освіта для
Демократії.
Цільова аудиторія: відкритий конкурс для кандидатів з України, Білорусі, Росії,
Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Казахстану і Киргизстану.
Програма адресована молодим лідерам, що здобули вищу освіту, які
зацікавлені у розвитку демократії, економіки і громадянського суспільства у своїх
країнах та в регіоні.
Реалізація Програми відбувається в рамках двосеместрового навчання у вищих
навчальних закладах Польщі та 2-4 тижневих професійних стажувань у державних
або приватних установах і організаціях.
Спеціальності:
- економіка і менеджмент;
- адміністрація / менеджмент (бізнес, культура, охорона навколишнього
середовища, охорона здоров’я);
- державне управління (органи державної влади і самоврядування);
- право;
- суспільні науки (соціальна психологія, соціологія);
- політологія і міжнародні відносини;
- політика розвитку та гуманітарна допомога.
У 2014/2015 навчальному році Програма адресована представникам таких
професійних груп:
- експерти, політики, працівники органів державної влади і самоврядування;
- підприємці, менеджери;
- лідери неурядових організацій, діячі культури і громадські діячі;
- викладачі вузів;
- журналісти.
Обов’язкові вимоги:
- громадянство і постійне проживання в одній із вищевказаних держав;
- повна вища освіта (ступінь магістра);
- вік до 35 років (в обґрунтованих випадках до 40 років);
- знання польської мови (на рівні, достатньому для участі в лекціях та
семінарських заняттях, а також для написання дипломної роботи) або знання
англійської мови – у випадку обрання кандидатом конкретного навчального курсу на
цій мові (в такій ситуації достатнім вважається пасивне знання польської мови);
- досвід професійної діяльності – мінімум 2 роки.
ПЕРЕВАГА надаватиметься кандидатам, які:
- активно працюють у сфері своєї професійної або громадської діяльності;
- мають значні досягнення у сфері своєї діяльності;
- раніше не навчалися в Польщі.
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Сторінка 3

Необхідні документи:
1.Заповнена он-лайн заявка на участь в програмі:
а) анкета;
б) проект перебування (мотиваційний лист) – обґрунтування намірів кандидата
стосовно участі в Програмі Кіркланда, в т.ч. пропозиції щодо навчання у Польщі та
плани на майбутнє (4000-6000 знаків з урахуванням пробілів).
2. Два рекомендаційних листи з переліком досягнень та кваліфікацій
кандидата, а також описом перспектив його подальшого розвитку і роботи у сфері
професійної або громадської діяльності (польською, російською або англійською
мовою), надіслані електронною поштою.
3. Копія диплому про вищу освіту (при наявності – також диплому кандидата
наук), надіслана електронною поштою.
Набір кандидатів:
Відбір 45 найкращих кандидатів буде проводитись в три етапи:
I етап – оцінка на предмет відповідності обов’язковим вимогам;
II етап – оцінка анкет кандидатів по суті;
III етап – кваліфікаційна співбесіда (запланована в датах 1.04-30.04.2014).
Кандидати, відібрані для участі в III етапі, будуть повідомлені про це
електронною поштою наприкінці березня. Інформація про остаточні результати
конкурсу буде надіслана також електронною поштою в червні 2014 року.
Аплікаційну форму необхідно заповнити он-лайн, її можна отримати на сайті.
Рекомендаційні листи та копію диплому потрібно відсканувати і надіслати на
електронну адресу:kirkland@kirkland.edu.pl
Заявки мають бути надіслані до: 1 березня 2014 р.
Фінаносова умови:
Стипендія: oк. 1800 PLN на місяць. Додатково програма покриває такі витрати:
вартість навчання, проживання в Польщі, страхування, білет до Польщі і на
повернення, візові витрати, купівлю матеріалів і навчальних посібників. Стипендіатам
видаються у тимчасове користування комп’ютери, які можуть стати їхньою власністю
лише після повного виконання всіх умов програми навчання.

Додаткова інформація: http://www.kirkland.edu.pl/
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Змагання грантів за програмою Фінського Фонду
Місцевого Співробітництва на 2014 рік
Організатор: Фінський Фонд Місцевого Співробітництва, яким керує Посольство
Фінляндії в Україні.
Мета Фонду: доповнити інші зусилля Фінляндії в напрямку розвитку прав
людини і гендерної рівності, охорони навколишнього середовища, демократії і
належного управління та, зокрема, зміцнення громадянського суспільства. Успішні
проекти, у вище наведених напрямах, можуть також посприяти встановленню
ділових відносин між місцевими та фінськими компаніями.
Пріоритетними для Посольства будуть проекти, що стосуватимуться:
 прав людини (особливо стосовно вразливих груп), питань гендерної
рівності.
 демократії та належного урядування приміром, проекти щодо зміцнення
належного урядування (на допомогу місцевим громадам), підвищення
політичної свідомості, вирішення протиріч, боротьби з корупцією.
 охорони навколишнього середовища.
Вимоги: Бюджет не повинен перевищувати 50 000 євро. Бюджет може
корегуватися в меншу сторону. Запропонований проект не може бути підтриманий,
якщо він повністю впроваджується та фінансується за рахунок Фонду. Запропоновані
заходи повинні залучити широку аудиторію і мати потенціал для широкого впливу.
Тривалість проекту не повинна перевищувати 12 місяців.
Критерії відбору: Під час відбору проектів Посольство керується принципами
комплексного підходу, а також приділяє увагу географії проектної діяльності, так
само як і рівному розподілу коштів фонду між пріоритетними темами.
Всі проектні пропозиції оцінюються за такими критеріями:
·
Прийнятність проекту.
·
Правильне визначення основної проблеми, її причин та наслідків.
·
Загальна мета, ціль проекту та результати викладені чітко та реалістично.
·
Адекватні показники для оцінки результатів.
·
Затрати відповідають потребам.
·
Бенефіціарії проекту та їх потреби чітко визначені.
·
Проведений достатній аналіз ризиків.
·
Проект має довгостроковий ефект.
·
Наскрізні теми прийняті до уваги належним чином.
Як подати заяву
Ретельно заповнити аплікаційну форму. Аплікаційна форма повинна бути
заповнена англійською мовою.
http://www.finland.org.ua/public/default.aspx?contentid=295423&contentlan=37&culture
=uk-UA
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Обов’язкові додатки до аплікаційної форми:
1) Детальний бюджет в євро, включаючи можливі надходження з інших
джерел (англійською мовою).
2) Копія реєстраційного свідоцтва організації.
3) Резюме ключових осіб, задіяних у реалізації проекту (англійською мовою).
4) План роботи проекту та очікувані дати виконання (англійською мовою).
5) Якщо проект включає навчальні та/або практичні заняття та конференції,
потрібно надати орієнтовний список учасників та програму (англійською мовою).
6) Банківські реквізити організації.
Необов’язкові додатки
1) Останній річний звіт та фінансова звітність організації.
2) Рекомендаційні листи.
Заяви потрібно надіслати електронною поштою на наступну адресу:
sanomat.kio@formin.fi не пізніше 16:00, 2 лютого 2014 року.
Будь ласка, вкажіть у темі повідомлення "Фонд Місцевого Співробітництва".
Заяви, що надійдуть із запізненням не будуть прийняті до розгляду.
Питання
можна
надсилати
за
наступною
електронною
адресою
sanomat.kio@formin.fi
У темі повідомлення вкажіть, будь ласка, "Фонд Місцевого Співробітництва".
Всіх заявників буде повідомлено про остаточне рішення щодо їх проекту.
Результати слід очікувати протягом березня 2014.
Додаткова інформація
Посольство Фінляндії залишає за собою право прийняти або відхилити
проектні пропозиції. Посольство має право оцінити та провести аудит проекту, що
підтримується у будь-який час; організація, відповідальна за проект повинна надати
всю необхідну документацію, доступну для оцінки/перевірки.
Організації можуть бути зобов'язані провести аудит за власний рахунок.
Проектна Угода між Посольством Фінляндії та організацією повинна бути
підписана уповноваженим представником організації. Підписання відбудеться у Києві
в Посольстві Фінляндії.
Фінансова відповідальність за підтриману грантом діяльність, повинна бути
гарантованою. Крім того будь яке подальше фінансування є неможливим, при
невчасному отриманні фінансового звіту. Організація повинна надати Посольству
письмовий звіт про виконання діяльності, профінансованої Посольством. Звіт
повинен містити засвідчену фінансову декларацію на використані вкладені кошти.
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Спільний німецько-польсько-український проект
підвищення кваліфікації викладачів
Організатори проекту: ГО «Інститут досліджень соціального капіталу»
(м. Львів, Україна), Університет Колегіум Полонікум» (м. Слубіце, Польща),
Міжнародний університет «Віадріна» (м. Франкфурт на Одері, Німеччина).
Мета: підвищення кваліфікації викладачів українських вищих навчальних
закладів та їх інтеграції в Європейський освітній простір.
Місце та дата: м. Франкфурт на Одері (Німеччина) та м. Слубіце (Польща)
17-30 серпня 2014 року.
Профіль учасника проекту: постійне місце роботи у вищому навчальному
закладі, ступінь кандидата наук або навчання в аспірантурі, активна міжнародна участь,
бажане знання англійської або німецької мови.
Програма проекту включає:
 Зустрічі на найвищому рівні в університетах та освітніх організаціях
Німеччини та Польщі для консультацій та налагодження контактів.
 Семінари по організації та проведення наукових проектів.
 Зустрічі в міжнародних фондах.
 Зустріч з депутатами Бундестагу.
 Екскурсійну програму в Німеччині (Дрезден, Берлін) та Польщі
(Познань).
 Різноманітну
культурну
та
розважальну
програму.
Учасник проекту отримує: безкоштовну участь у всіх заходах проекту, безкоштовну
публікацію в міжнародному збірнику, проїзд до місця проведення проекту,
проживання і повний пансіон, грошову стипендію.
Заявку
на
участь
в
проекті,
попередню
програму
та
загальну інформацію шукайте за посиланням:
http://www.expert-portal.org/vnz/90-qualification1
Якщо у Вас виникнуть питання щодо участі в проекті, звертайтесь на електронну
скриньку організаційного комітету ГО "ІДСК" info@expert-portal.org

Інформаційний вісник № 2 (35), 24 січня 2014 р.

Сторінка 7

Міжнародна науково-практична конференція
"Політика і духовність в умовах глобальних викликів"
Організатори: Міністерство освіти і науки України , Національний педагогічний
університет
імені
М.П.Драгоманова,
Інститут
політології
та
права
Кафедра політичних наук .
Дата проведення: 25-26 лютого 2014 року.
Останній день подання матеріалів: 1 лютого 2014 року.
Тематичні напрямки:
1.Суспільно-політичні трансформації сучасності. Роль культури та духовності у
процесі. глобалізації.
2.Гуманізація політики як імператив сучасного світового розвитку.
3.Політико-правові і моральні засади демократичної організації суспільства.
4.Духовні засади політичного процесу та ціннісно-культурні механізми модернізації
сучасної України.
5.Проблеми становлення і розвитку легітимності державної влади у сучасній Україні у
контексті формування політичної духовності.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Організаційний внесок: 300 грн.
Вимоги: до друку приймаються статті виключно за умови їх відповідності
вимогам ВАК України (див. Постанову Президії ВАК України № 7–05/1 від
15.01.2003). Обсяг - до 20 тис. друкованих знаків. Статті, автори яких не мають
наукового ступеня, супроводжуються рецензією доктора наук за фахом публікації або
витягом із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку.
Телефони

(44) 486-25-83

Факс

(44) 486-97-67
politologia@ukr.net

E-mail
Адреса оргкомітету

ауд. 14-8, Інститут політології та права, кафедра
політичних наук, НПУ імені М.П. Драгоманова,
вул. Тургенівська 8/14, м. Київ
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Дослідні дотації від
Канадського інституту українських студій
Альбертського університету
Канадський інститут українських студій надає у 2014 / 2015 академічному році
дослідні дотації з історії, літератури, мови, педагогіки, права, економіки, жіночих
студій, етнографії, бібліотекознавства та суспільствознавства України чи українців
у Канаді.
Мета: допомагати ученим-фахівцям в університетах чи
інших вищих
навчальних закладах і науково-дослідних інститутах.
Дослідні дотації присуджуються проектам, які мають наукову вартість, чіткий
план і
поміркований бюджет, а також результати яких можна буде видати як наукову працю.
Крім анкети, інститут потребує зразки попередніх наукових праць претендента та дві
рекомендації від науковців, які обізнані з працею претендента.
За анкетами та формулярами звертатися:
Canadian Institute of Ukrainian Studies
430 Pembina Hall
University of Alberta
Edmonton, Alberta, Canada T6G 2H8
Тел: 780 492 2972
Факс: 780 492 4967
Е-пошта: cius@ualberta.ca
Веб-сайт: www.cius.ca

Термін для подання: 1 березня 2014 р.
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Програма ім. Вальтера Гальштайна.
Мета: отримавши стипендії для проходження практики, пов’язаної з
європейськими питаннями, студенти і фахівці-управлінці з реформаторських країн
Центральної
і
Східної
Європи
матимуть
можливість
ознайомитися
з
адміністративними, правовими і соціальними структурами землі Баден-Вюртемберґ і
Європейського Союзу.
Цільова аудиторія: особливу підтримку отримують студенти, що вивчають
політику, економіку, правознавство й адміністрування, а також молоді працівникиуправлінці з країн Центральної і Східної Європи.
У пошуку місць практики і в організації перебування у Баден-Вюртемберзі
стипендіатам допомагатиме виконавець проекту програми ім. Вальтера Гальштайна –
Вища школа публічного адміністрування та фінансів у Людвіґсбурзі.
Головною складовою перебування у Баден-Вюртемберзі є заходи зі створення
мереж. На зустріч стипендіатів у липні запрошуються всі теперішні і колишні
стипендіати програми ім. Вальтера Гальштайна і першокласні референти з
європейських тем.
Крім того, програмою передбачено спільні екскурсії.
Документи приймаються до 15 лютого 2014 року.
Подання заявок відбувається через онлайн-портал стипендії
Вюртемберґ.
Ви можете подати свої заявки на сайті
https://www.bws-world.de/registrierung/?network=6
Для цього необхідні дакі документи:
- автобіографія у вигляді таблиці,
- лист з викладенням мотивації,
- довідка про знання мови,
- довідка про оцінки,
- рекомендаційний лист.

землі

Баден-

Відповіді на інші запитання радо надасть пані Фанні Деак з Вищої школи публічного
адміністурвання та фінансів у Людвіґсбурзі
E-mail: walterhallstein@bw-stipendium.de
Телефон: +49-7141-140-484
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Науково-практична конференція за міжнародною участю
«Комп'ютерне і математичне моделювання
в економіці і управлінні»,
м. Орел, РФ
Організатор: Російська академія народного господарства та державної служби
при Президентові Російської Федерації ( Орловський філія)
Дата проведення: 5 березня 2014 року.
Тематика:
- Секція 1 : Теорія і методологія економічного прогнозування.
- Секція 2 : Моделювання та прогнозування в економіці та освіті.
- Секція 3 : Комп'ютерні технології в управлінні.
- Секція 4 : Програмне забезпечення управління економічними процесами.
- Засідання в режимі відеоконференції з Економічним університетом (Братислава,
Словаччина).
Для підготовки збірника матеріалів конференції необхідно представити до
Оргкомітету заявку та матеріали доповіді у вигляді електронного файлу електронною
поштою matemat.orags @ yandex.ru до 1 березня 2014 року.
Вимоги до підготовки доповідей та тез конференції :
- Обсяг публікації - від 3 до 7 сторінок тексту.
- Матеріали подаються російською або англійською мовами.
- Оформлення доповіді:
1. Назва доповіді : ( великі літери , шрифт 14 , напівжирний , без переносів ,
вирівнювання по центру) ,
2. І.О. Прізвище (вирівнювання по центру , шрифт 14 , курсив , напівжирний ) . У
формі виноски - прізвище , ім'я , по батькові, посада наукового керівника.
3. Місце роботи /навчання (вирівнювання по центру , шрифт 14, курсив, напівжирний).
4. Текст статті ( текстовий редактор Microsoft Office Word, формат А4 , шрифт Times
New Roman розміром 14 пунктів; червона рядок - 1,25 см; вирівнювання по ширині;
міжрядковий інтервал - полуторний; всі поля - 2 см; об'єкти, формули, рисунки,
графіки та діаграми мають бути вставлені в текст. Назви малюнків і таблиць
обов'язкові. Формули повинні бути набрані в редакторі формул з наступними
установками: звичайний 14 пт ; крупний індекс 9 пт ; дрібний індекс 7 пт; великий
символ 18 пт; дрібний символ 12 пт. Список літератури (шрифт 12 , вирівнювання по
ширині) . у тексті статті обов'язкові посилання на використані джерела у квадратних
дужках ( [ 1 ] , [2] і т.д.).
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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 підготувала
Анжела Левченко

