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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про наукові конференції,
стипендіальні програми, проекти, в яких ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Стипендії ім. Фулбрайта для навчання
в університетах США
Післядипломна освіта в США (graduate studies) є поєднанням навчання з
індивідуальною дослідницькою працею. Система цього рівня освіти передбачає
широкий спектр можливостей: здобуття магістерського ступеня (Master's program);
навчання за суміжною спеціальністю; річне/півторарічне навчання без отримання
диплому з метою поглиблення знань з певної наукової дисципліни (non-degree
program); проведення індивідуальних досліджень (research program); підготовка до
кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури (doctorate program).
У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ,
аспіранти.
Галузі спеціалізації:
Гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни
Вимоги до кандидатів:
 українське громадянство та проживання в Україні на час проведення
конкурсу;
 диплом бакалавра, спеціаліста або магістра на час призначення стипендії
(у серпні 2015 р.);
 вільне володіння англійською мовою;
 необхідність повернення в Україну на 2 роки після завершення терміну
гранту (відповідно до вимог візи J-1, яку отримують учасники програми).
Кандидати повинні подаватись на програму не раніше ніж через 5 років після
перемоги в іншому конкурсі за Програмою ім. Фулбрайта.
Умови гранту:
 оплата навчання в університеті;
 щомісячна стипендія;
 медичне страхування;
 квиток в обидва боки.
Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення:
Претендентам необхідно подати комплект документів, до якого входять:
 анкета;
 три рекомендаційні листи;
 копії всіх документів про вищу освіту, які посвідчують отриману
кваліфікацію, ступені та звання (дипломи з переліками екзаменаційних
оцінок, сертифікати тощо) / копія залікової книжки для студентів 3-6-х
курсів, які ще не отримали диплом на момент конкурсу.
Відбір учасників:
Відбір учасників на конкурсній основі відбувається в Україні й передбачає
наступні етапи:
 перевірку документів щодо повноти їх заповнення та відповідності
заявників вимогам конкурсу (травень 2014);
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 рецензування робіт американськими та українськими фахівцями та
визначення осіб, які вийшли до півфіналу (червень — липень 2014);
 співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір
фіналістів американсько-українською комісією (перша половина вересня
2014);
 затвердження рекомендованих кандидатів та визначення університетів для
фіналістів програми (січень-квітень 2015).
Особи, рекомендовані до фіналу, складатимуть тести TOEFL iBT (Internetbased Test of English as a Foreign Language) та GRE General Test (Graduate Record
Examination) у жовтні-листопаді 2014 року.
Кандидати з права складатимуть лише TOEFL.
Остаточне рішення щодо надання ґранту приймає Наглядова рада науковців
імені Фулбрайта. Інститут Міжнародної Освіти (IIE) допомагає визначити
університети у відповідності до академічних або наукових інтересів кандидатів.
Офіс Програми ім. Фулбрайта покриває всі витрати учасників конкурсу (проїзд
та перебування у Києві під час співбесіди), оплачує комп'ютерне тестування для
фіналістів програми, надає візову підтримку стипендіатам.
Початок ґранту — серпень-вересень 2015 року.
Документи приймають до 17:00 16 травня 2014 року.
Координатор програми — Інна Бариш
Асистент програми – Оксана Парафенюк
Телефони

(044) 287-0777; тел./факс: 230-20-60

E-mail

ibarysh@fulbright.com.ua; fulbright.barysh@gmail.com

Адреса оргкомітету

Офіс Програми імені Фулбрайта
Київ 01001, вул. Еспланадна, 20, к. 904
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Стипендія Французького уряду
Організатор: Посольство Франції в Україні.
Останній день подання заявки: 16 березня 2014 року.
До участі запрошуються:
- громадяни України;
- віком 26 років, або менше (на 31 липня поточного року);
- здобули диплом бакалавра/магістра (або еквівалентний йому);
ніколи не отримували стипендію уряду Франції.
Про конкурс:
1)Стипендіальна програма, рівень магістратури (Master 2)
До досьє кандидата входять такі документи:
- Анкета кандидата попередньо заповнена та підписана.
- Електронна анкета. http://www.ukraine.campusfrance.org/node/16506
- 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 http://www.ukraine.campusfrance.org/node/16506
- 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 в 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 беруться 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
їх проведення.
2.
Співбесіди проходитимуть виключно в дати, вказані в запрошенні. Проте
кандидат
може
просити
про
зміну
запропонованого
часу.
Про остаточні результати буде повідомлено електронною поштою не пізніше, ніж на
початку червня 2014 року.
Телефони

(44) 482-23-71

E-mail

vera.bessedina@ifu.kiev.ua

Адреса оргкомітету

Відділ
наукової
на
університетської
співпраці
Французький Інститут в Україні 84, вул Гончара,
Київ, 01054, Україна
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ІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
V ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР
за міжнародною участю
«АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА НОРМАТИВНІ ПРАКТИКИ»
Організатори:
Національна академія державного управління при Президентові України;
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України
Асоціація докторів державного управління
Інститут економіки і прогнозування НАН України
Українська технологічна академія
Українське товариство сприяння соціальним інноваціям
До участі в V ТМС запрошуються науковці різних галузей соціальногуманітарного знання, що сприятиме міждисциплінарному розгляду актуальних
проблем державного управління.
До участі в ІІ Міжнародному конкурсі молодих вчених запрошуються
магістранти і молоді науковці (до 35 років) всіх спеціальностей.
Програма наукового форуму школи архетипіки 2014 р. включає наступні
елементи і форми роботи:
1.
Очний формат сесійного засідання, що відбудеться 17 червня 2014 р. в
м. Будапешті (Угорщина) у приміщені Інституту соціології Угорської академії наук.
2.
Очно-заочний формат участі у спеціальному випуску журналу «Публічне
управління: теорія та практика» (спеціальність ДАК України — Державне управління,
журнал включений до наукових метричних баз РІНЦ).
3.
Конкурс молодих учених (до 35 років), який проходитиме 13 червня
2014р. в м. Києві у приміщенні Національної академії державного управління при
Президентові України за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, 4-й поверх (Центр
дистанційного навчання).
4.
Науково-пізнавальний тур по місцях Карла-Густава Юнга з 16 по 27
червня 2014 р. за маршрутом: Чоп (Україна) — Будапешт (Угорщина) — ВіденьЗальцбург (Австрія) — Цюріх-Кюснахт-Боллінген-Базель (Швейцарія) — Генуя
(Італія) — оз. Балатон-Егер (Угорщина) — Львів (Україна)
Для участі у V ТМС-2014 (основній і конкурсній частині учасників) належить
подати:
заявку на участь — до 15 квітня 2014 р. на адресу Афоніна Едуарда
Андрійовича bpafonin@gmail.com;
рукопис доповіді/конкурсної статті — до 1 травня 2014 р. для конкурсантів —
на адресу Афоніна Едуарда Андрійовича bpafonin@gmail.com; для основних учасників і
конкурсантів
—
одночасно
на
адреси
Афоніна
Едуарда
Андрійовича
bpafonin@gmail.com і Радченка Олександра Віталійовича adndu@ukr.net.
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Робочі мови: українська, російська, англійська.
Реєстраційний внесок — відсутній.
Оплата здійснюється за:
публікацію в журналі «Публічне управління: теорія та практика» складає: для
учасників з України — 300 грн.; для учасників з інших країн — € 30 (порядок оплати
див. у вимогах, додаток 1), науково-пізнавальний тур по місцях К. Г. Юнга — € 630.
Контактні телефони:
Афонін Едуард Андрійович
моб.: (+38) 067 2444659
e-maіl: bpafonin@gmail.com
Суший Олена Володимирівна
моб.: (+38) 067 9109926
е-mail: a_s_y2000@yahoo.com
Детальніша інформація
http://afonined.livejournal.com/674614.html
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Стипендії Master 2 для іноземних студентів в Університеті
Ліможа, Франція
Це щорічна програма Університету Ліможа, яка пропонує 40 стипендій двічі на
рік для іноземних студентів, які бажають навчатися у Франції.
Мета фінансування: отримання диплому магістра (Master 2) з можливістю
продовження навчання в аспірантурі університету м. Лімож (Франція)
Опис програми:
http://institutfrancais-ukraine.com/uploads/files/version_communication.pdf
Розмір стипендії: 2500 євро на семестр.
Спеціалізації: природничі науки (фізика, хімія, генетика), право (загальне,
європейське), економіка (банківська справа, менеджмент, маркетологія), інженерія та
матеріалознавство.
Термін: 1-2 семестри.
Заповнення заявки:
https://docs.google.com/forms/d/135bdy9F_JPJrShIew8gqeEohqnXHZVO1hGTN
ROkEt1o/viewform
Останній строк подання документів: 1 квітня 2014 року.
Детальніша інформація: http://www.unilim.fr/
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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

