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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про наукові конференції, конкурси
грантів, стипендіальні програми, проекти, в яких ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
«Управління в умовах нестійкості економічних
систем: стратегія та інструменти»
Організатор: Орловський філіал Російської академії народного господарства та
державної служби при Президентові РФ
Дата проведення: 12 березня 2014 року.
Мета конференції: залучення активних творчих молодих учених до
обговорення стратегії і тактики управління в умовах нестійкості економічних систем.
До
участі
в
конференції
запрошуються
молоді
науковці,
викладачі, магістранти, аспіранти і докторанти, керівники і спеціалісти регіональних
та муніципальних органів влади, а також усі зацікавлені у названій тематиці.
Умови участі:
Заочна участь не потребує оргвнеску.
Для участі в конференції необхідно до 10 березня 2014 р. направити на адресу
оргкомітету e-mail aspi08@mail.ru
- статтю, оформлену відповідно до вимог;
- заявку на участь;
Число авторів однієї статті не має перевищувати трьох осіб. Мінімальний об’єм
статті – 2, максимальний – 8 повних сторінок.
Телефони

8(4862) 73-48-51

Е-mail
Детальна інформація

aspi08@mail.ru
http://www.orags.org/

Адреса оргкомітету

302028, Росія, м. Орел, вул. Панчука, б.1.
Орловський філіал РАНГіДС
Відділ аспірантури та докторантури.
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Конкурс малих грантів 2014
Фонду імені Гайнріха Бьолля
Організатор: Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві.
Цільова аудиторія: громадські (неприбуткові) організації та ініціативні групи з
України, які вмотивовані за допомогою практичних і невеликих за обсягом активних
дій (проектів) зробити внесок у розвитку громадянського суспільства в Україні та
долучитися до активної участі в демократичних процесах у своєму оточенні як на
локальному, так і на державному рівнях.
Проекти, які будуть підтримані в 2014 році, мають бути в рамках
наступних тематичних пріоритетів:

Громадська активність у розвитку міста.

Феміністичні ініціативи (інформаційно-освітні проекти, кампанії, дискусійні та
інноваційні проекти, які відкрито артикулюють феміністичні цінності в різних сферах
суспільного життя).

Гендер і різноманіття (відкриті інформаційно-освітні кампанії, що спрямовані на
подолання дискримінації або формування позитивної видимості за ознаками гендеру
та етнічної приналежності, кольору шкіри, місця або країни походження, класу,
сексуальної орієнтації, фізичної спроможності, віку тощо).

Боротьба зі зміною клімату (зобов’язання України щодо змін клімату в рамках
Європейського енергетичного співтовариства, зменшення викидів СО2, зокрема через
державне регулювання транспортної галузі, адаптація до змін клімату, міжнародний
переговорний процес щодо підписання Пост-Кіотської угоди)

Атомна енергетика без майбутнього (продовження терміну експлуатації
існуючих реакторів в України, добудова двох нових реакторів на Хмельницькій АЕС,
побудова Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на території
Чорнобильської АЕС, екологічні проблеми, що пов’язані з видобутком уранової руди в
Україні).
Перевага буде надана проектам, які в рамках вищезгаданих тематичних
пріоритетів відповідатимуть таким вимогам:

проекти від організацій/ ініціативних груп, які ще не мали досвіду співпраці із
Представництвом Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні;

проект передбачає конкретні результати, які змінюють суспільні практики в
Україні у відповідності до європейських цінностей;

проект має інноваційний характер (як за формою, так і за змістом);

проект поширює та спирається на ліво-ліберальні ідеї та цінності (такі як
соціальна справедливість, солідарність, інтернаціоналізм, толерантність, гуманізм
тощо);

проект буде реалізований організацією-заявницею/ ініціативною групою навіть
у тому разі, якщо не отримає фінансової підтримки з боку Фонду.
Типи проектів:
 Фінансуються суспільно значущі проекти, спрямовані на широку цільову
аудиторію, як наприклад:
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 дослідницькі проекти з публічною презентацією результатів;
 просвітницькі заходи (семінари, конференції, круглі столи, форуми
тощо);
 мистецькі проекти (фестивалі, культурні події);
 публічні дискусійні заходи (подіумні дискусії, дебати тощо);
 будь-які інші креативні типи проектів.
Обсяг гранту:
Максимальна сума фінансової допомоги в реалізації проекту становить 20 000
гривень. У 2014 році планується надання до восьми малих грантів.
Термін реалізації проекту:
всі проекти повинні бути реалізовані в термін з 1 червня 2014 року до 15
жовтня 2014 року;
заключні фінансовий та змістовний звіти, виконано згідно з вимогами Фонду,
потрібно надіслати до 31 жовтня 2014 року до офісу Представництва Фонду
ім. Гайнріха Бьолля у Києві.
Термін та процедура подачі заявок:
- формуляри проектної заявки та кошторису проекту можна знайти за
адресою: http://info.boell.org.ua/SG2014/
- проектна заявка на участь у конкурсі подається українською або російською
мовами;
Документи
потрібно
надіслати
в
електронній
формі
на
адресу small.grants@ua.boell.org. Розглядаються виключно ті проектні заявки, які в
електронному вигляді в повному обсязі надійшли до 15 березня 2014 року до
Представництва Фонду в Києві на вказану електронну адресу.
Після відправлення пакету документів за якийсь час ви отримаєте
підтвердження про отримання документів на свою електронну адресу.
Телефони

(044) 279 9858

E-mail
Детальна інформація

small.grants@ua.boell.org
http://ua.boell.org/

Адреса оргкомітету

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля
в Україні
вул. Володимирська, 18/2, оф.3
01001 Київ, Україна
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Стипендія Французького уряду
Організатор: Посольство Франції в Україні.
До участі запрошуються:
 громадяни України віком 26 років, або менше (на 31 липня поточного року);
 освіта - диплом бакалавра/магістра (або еквівалентний йому);
 ніколи не отримували стипендію уряду Франції.
Подача заявок до 16 березня 2014 року.
Типи стипендій:
1)Стипендіальна програма, рівень магістратури (Master 2)
До досьє кандидата входять такі документи:
 Анкета кандидата попередньо заповнена та підписана
 Електронна анкета
ttps://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC15Nkd6Ykh0NmQydkt
ZVk5LM1RfWmc6MA&pli=1
 Копія посвідчення особи (паспорт);

Мотиваційний лист французькою мовою;

Резюме французькою мовою;

Рекомендаційний лист (факультативно);

Копія диплому про закінчення середньої освіти (атестат);

Копії отриманих академічних дипломів (у відсутності диплому достатньо буде
довідки з університету);

Копія додатку до диплому зі всіма отриманими оцінками впродовж усіх років
навчання.
2) Для написання дисертації під подвійним керівництвом:
До досьє кандидата входять такі документи:
 Анкета кандидата попередньо заповнена та підписана;

Електронна анкета
(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEd5SnFWbWVxTktmdm1t
ei1CdXBhSUE6MA&pli=1)
 Проект дослідження;

Копія посвідчення особи (паспорт);

Мотиваційний лист французькою чи англійською мовою;

Резюме французькою чи англійською мовою;

Копія посвідчення особи;

Копія диплому про закінчення середньої освіти (атестат);

Копії отриманих академічних дипломів (у відсутності диплому достатньо буде
довідки з університету);

Копія додатку до диплому з усіма отриманими оцінками впродовж усіх років
навчання;

Рекомендаційний лист або принципова згода українського та французького
наукового керівників.
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Вимоги до кандидатів:
Сертифікат на знання французької мови B2 чи вище ( DELF чи TCF) не є
обов'язковим, але буде перевагою. Рівень французької мови попередньо обраних
кандидатів буде оцінений та прийнятий до уваги під час співбесіди на фінальному
відборі.
Умови участі:
Заповнені досьє повинні бути надіслані поштою (дата поштової печаті має
юридичну силу) у 2-х екземплярах на адресу оргкомітету.
Конкурс проходитиме у 2 етапи :
1. Попередній
відбір
на
основі
отриманих
повних
досьє.
Попередній відбір відбувається в березні. Кандидати будуть поінформовані про
результати цього етапу не пізніше 15 квітня. До уваги приймаються основні
критерії: академічний рівень, амбіційність запропонованого навчального проекту,
послідовність у навчанні та мета кандидата, загальна презентація (рівень писемної
французької мови, належна підготовка необхідних документів для досьє).
2. Співбесіда французькою мовою перед французько-українською комісією.
Співбесіди відбудуться у Києві протягом квітня-травня 2014 року з комісією, що
складатиметься з викладачів університетів та представників Посольства Франції в
Україні. Про дату проведення співбесід кандидатів повідомлять мінімум за 3 тижні
до проведення.
Співбесіди проходитимуть виключно в дати вказані в запрошенні. Проте кандидат
може просити про зміну запропонованого часу.
Студенти будуть повідомлені про остаточні результати електронною поштою не
пізніше ніж на початку червня 2014 року.

Телефони

(44) 482-23-71

E-mail
Детальна інформація

vera.bessedina@ifu.kiev.ua
http://www.ukraine.campusfrance.org/node/212710

Адреса оргкомітету

Відділ наукової на університетської співпраці
Французький Інститут в Україні, вул Гончара 84,
Київ, 01054, Україна
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Освітня програма "Всесвітні студії"
Організатор: Фонд Віктора Пінчука
Останній день подання заявки: 15 травня 2014 року.
До участі запрошуються: талановиті молоді українці віком до 35 років.
Про програму:
В першу чергу цього року будуть підтримані заявки тих, хто планує навчання в таких
галузях: аграрні науки, екологія та охорона навколишнього середовища, право,
державне управління, альтернативна енергетика та аерокосмічна інженерія.
Фонд також розгляне заявки для отримання гранту і в інших галузях, але потенційні
кандидати матимуть представити обґрунтування доцільності підтримки навчання за
обраною спеціальністю.
Покриття витрат: гранти від Фонду покриватимуть в першу чергу витрати на оплату
навчання в університеті, підручники та медичне страхування. Розмір гранту буде
встановлюватись окремо для кожного випадку, зважаючи на потреби та досягнення
студента. Більшість грантів покриватиме до 60 % всієї необхідної суми, але за умови
не більше 50 тис. доларів США за весь навчальний період (1-2 роки). Студенти
повинні будуть покрити решту витрат своїм чи спонсорським коштом.
Детальну інформацію стосовно умов участі у конкурсі, необхідних документів та
рекомендацій щодо вибору магістерських програм та країн навчання, а також загальні
відомості про особливості освіти в цих країна можна дізнатись на сайті програми
"Всесвітні студії" http://worldwidestudies.org/
Вимоги до кандидатів:
Потенційні апліканти на гранти програми "Всесвітні студії" мають відповідати
наступним вимогам:
- бути громадянами України віком до 35 років на момент вступу до університету;
- мати ступінь бакалавра, або вище, за фахом, що вимагається обраним закордонним
університетом
та
магістерською
програмою
даного
університету;
- бути зарахованими (з документальним підтвердженням) до складу студентів
магістерської програми закордонного університету та готовими почати навчання
восени 2014 року;
- мати чіткий план застосування отриманих знань та навичок в Україні;
- мати твердий намір працювати в Україні за отриманим фахом.
Умови участі:
Прийом документів та online-реєстрація відбувається на сайті програми.
Нагороди:
Переможці отримають гранти на навчання за магістерськими програмами в провідних
світових навчальних закладах, що увійшли до списку 200 кращих університетів світу
за рейтингами QS та The Times Higher Education.
Web-сторінка

http://www.worldwidestudies.org/
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Наукові стипендії Leibniz-DAAD 2014
Організатор: Наукове товариство ім. Ляйбніца та DAAD.
Цільова
аудиторія:
Стипендії
Leibniz-DAAD
пропонують
можливість
висококваліфікованим іноземним науковцям, які нещодавно завершили навчання у
аспірантурі та здобули науковий ступінь, провести дослідження у обраному ними
інституті ім. Ляйбніца у Німеччині.
Дослідження можна проводити у одному з 86 інститутів ім. Ляйбніца
http://www.leibniz-gemeinschaft.de/karriere/wissenschaftlicher-nachwuchs/leibnizdaad-research-fellowships/ausschreibung-2013/
у обраних галузях:
 Гуманітарні науки та дослідження в галузі освіти.
 Економіка, суспільні науки.
 Науки про життя.
 Математика, природничих і технічних наук.
 Науки про навколишнє середовище.
Стипендії надаються протягом 12 місяців.
Кінцевий

термін

подання

заяв:

7

березня

2014

року до DAAD у

Бонні.

Контактна особа: Кордула Берзінг.
e-mail: behrsing@daad.de.
Дізнатися більше та завантажити аплікаційну форму можна за посиланням:
www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15425-leibniz-daad-researchfellowships-01/
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Стипендії Erasmus Mundus для навчання та досліджень
в Європейському університеті Віадріна
Про програму: Європейський університет Віадріна є єдиним німецьким
університетом, який бере участь у програмі Erasmus Mundus Action 2 HERMES, в
рамках якої студенти та науковці в галузі гуманітарних та соціальних наук з Білорусі,
України, Вірменії, Азербайджану та Грузії можуть подати заявки на повні стипендії,
фінансовані ЄС, на один або декілька семестрів стажування за кордоном, навчання на
магістерській або аспірантській програмі, проведення досліджень або наукове
стажування у одному з задіяних університетів з країн ЄС.
Мета: дворічна освіта (для LLM - однорічна) за обраною магістерською програмою з
отриманням диплому Master або Magister. Стипендії, які фінансуються Міністерством
закордонних справ ФРН, надаються Німецькою службою академічних обмінів.
Стипендійні програми охоплюють дворічне (для LLM - однорічне) навчання у
Європейському університеті Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері), а також підготовчого
курсу перед початком навчання, націленого на країнознавчу, мовну та фахову
підготовку до навчання.
Європейський університет Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері) пропонує стипендії для
українських випускників для участі у наступних магістерських програмах:
 Європейські студії зі спеціальностями право, культурологія, економіка та
політологія.
 Міжнародне бізнес-адміністрування за напрямами фінанси, бухгалтерська
справа, систематичний контроль та оподаткування; фінанси та міжнародна
економіка; інформаційний і операційний менеджмент; менеджмент та
маркетинг.
 Історія культури Європи.
 Культура та історія Центральної та Східної Європи.
 Соціокультурні студії.
 Міжнародні комунікації.
 Магістр права. LLM, додаткове післядипломне навчання з німецького права для
іноземних юристів.
Вимоги:
- наявність диплому бакалавра, що відповідає вимогам обраної програми;
- відмінна успішність під час попереднього навчання;
- добрі знання німецької мови (на рівні B1/B2);
- добрі знання англійської мови (на рівні B1/B2);
- виключно українське громадянство;
- не дозволяється паралельне навчання в Україні під час навчання в Університеті
Віадріна.
- не дозволяється перебування у Німеччині з метою навчання, роботи або як Au-Pair
або волонтер протягом літнього семестру 2014 (березень-липень).
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Тривалість програми : з 1 серпня 2014 року до 30 вересня 2016 року (для LLM: до 30
вересня 2015 року).
Документи для заяви:
 обгрунтування німецькою мовою (опис Ваших планів та намірів у зв’язку з
обраною Вами навчальною програмою, а також Ваші міркування з приводу
майбутнього вибору навчальних курсів та можливого наукового керівника для
Вашої магістерської роботи)
 завірена копія та завірений переклад всіх дипломів з додатками або залікової
книжки (якщо подається залікова книжка, диплом має бути пред’явлений не
пізніше 15 липня 2014 року)
 рекомендація від одного професора/доцента з Вашого університету з
інформацією про Ваші наукові досягнення
 автобіографія у табличній формі з фотокарткою, актуальною поштовою
адресою, електронною адресою та телефоном.
 свідоцтво про знання німецької мови (тест onDaF або мовний сертифікат від
лектора DAAD) та свідоцтво про знання англійської мови відповідно до вимог
вибраної Вами навчальної програми.
Період подання заяв: до 31 березня 2014 року (дата надходження документів, дата
відправлення на штампі не враховується).
Подання заяв:
Заяви подаються до інформаційного центру DAAD у Києві за адресою:
пр. Перемоги 37 (КПІ), корп. 6, 03056 Київ.
Інформацію та консультації щодо цієї програми Ви отримаєте за адресою
info daad.org.ua, в консультантів DAAD в Україні, чиї адреси можна знайти тут:
www.daad.org.ua/ukr/daad_ukraine.htm.
Більше інформації про програму на сторінці університету Віадріна: www.europa-uni.de
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Проект «Європа на власні очі»
Організатор: Інститут Політичної Освіти спільно з Інститутом Роберта Шумана
(Угорщина).
Проект передбачає здійснення 3-х інформаційних поїздок до країн ЄС з метою
ознайомлення з практичними досягненнями у сфері місцевого самоврядування,
побудови громадянського суспільства, інноваційного розвитку.
Місією проекту є сприяння європейській інтеграції України, посилення впливу
громадянського суспільства на відносини між Україною і ЄС, інтеграція
громадянського суспільства України до загальноєвропейського простору, усунення
бар’єрів для контактів між людьми між Україною і ЄС, підвищення суспільного запиту
на європеїзацію України.
Цільовою групою проекту є депутати місцевих рад, лідери та активісти громадських
організацій, журналісти, студенти, освітяни, інші соціально активні громадяни, хто
цікавиться європейською інтеграцією.
Територією проекту передбачається охопити такі країни:
на першому етапі (орієнтовно березень 2014) – Угорщина, Словаччина, Австрія;
на другому етапі (орієнтовно травень 2014) – Польща, Німеччина;
на третьому етапі (орієнтовно жовтень 2014) – Угорщина, Чехія.
Впродовж візиту планується відвідати:
парламенти країн;
місцеві органи влади;
провідні громадські організації;
правоохоронні органи;
європейські інституції.
Тривалість однієї поїздки становитиме 5 - 7 днів.
Відбір учасників буде зроблено на конкурсній основі до 1 березня 2014 року.
Перша інформаційна поїздка відбудеться з 17 до 22 березня 2014 р. Попередньо
передбачено виїзд автобусом з м.Ужгород за маршрутом: Мішкольц – Будапешт –
Відень – Братислава – Дебрецен – Ужгород.
Витрати на участь у проекті буде покрито частково організаторами, частково самим
учасниками. Наразі розмір власного внеску учасника уточнюється. Організатори
надають учасникам візову підтримку на весь період проекту.
Заявки на участь у проекті подаються до 25 лютого 2014 року в електронній
формі:
https://docs.google.com/forms/d/1BmcNLAWB5WXRJvP7dUQBjF0fLuxCDLD6fFgxSMqF4Q/viewform
Контактна особа:
Сергій Богданенко 067 276 49 80
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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
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