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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо вам інформацію про стипендіальні програми,
конкурси, літні школи, в яких ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Програма надання стипендій Фонду державних
стипендій для аспірантури / дослідницької роботи для
вчених зі ступенем
в академічному 2014-2015 році
Організатор: Грецький фонд державних стипендій (Ι.Κ.Υ.)
Програма надання стипендій іноземним громадянам для:
а) післядипломного навчання 2-го циклу (написання дисертації - PhD);
б) дослідницької роботи для вчених зі ступенем в Греції.
Зокрема, проголошено надання 20 стипендій іноземним громадянам із Балканських
країн і країн Східної Європи (не членів ЄС), країн Азії, Африки та Латинської Америки.
Заяви й документи кандидати на стипендію з України подають, залежно від місця
проживання, до Посольства Греції або до Генерального Консульства Греції в
Маріуполі, або до Генерального Консульства Греції в Одесі, а кандидати на
стипендію з Республіки Молдова – до Посольства Греції в Києві.
Кінцевий термін подання документів до Посольства Греції в Києві: 16 червня 2014
року.
Результати будуть відомі в вересні 2014 року.
Текст Оголошення (Call for Applicants (Non-Greek Nationals) Programme 2014-2015 for
Doctoral / Postdoctoral Research in Greece Offered to Nationals of Balkan and Eastern
European Countries (Non-Member States of the European Union), Asia, Africa and Latin
America), який містить інформацію щодо передумов і вимог до кандидатів на уч асть у
Програмі, а також бланки заяви (Application for a Scholarship. Academic Year 2014 2015) розміщені на сайті Фонду державних стипендій Греції www.iky.gr
Посольство звертає увагу зацікавлених осіб на те, що документи кандидатів на
отримання стипендії з України та Республіки Молдова мають бути завірені за
процедурою Apostille.
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Конкурс на отримання грантів на відрядження
(travel grants) для українських дослідників
У рамках проекту BILAT – UKR*АINA проводиться конкурс на отримання грантів для
українських дослідників, які мають намір брати участь у конкурсах програми
“ГОРИЗОНТ 2020” за такими пріоритетними напрямами:
1. Новітні матеріали та технології (New materials and processing technologies).
2. Інформаційні та комунікаційні технології ( Information and communication
technologies).
3. Віотехнології (Biotechnologies).
4. Аеронавтика (Aeronautics).
Ці чотири напрямки є пріоритетними, але гранти можуть надаватись і за іншими
тематичними напрямками Програми “ГОРИЗОНТ2020”, оскільки кожна подана
пропозиція розглядатиметься на індивідуальній основі.
10 грантів покриватимуть витрати на відрядження українських вчених до країни ЄС з
метою проведення ділових зустрічей і консультацій з керівником консорціуму
проекту, який буде подано на конкурси Програми “ГОРИЗОНТ”, відкриті на дату
подання пропозицій.
Головна умова участі в конкурсі: наявність офіційного запрошення від керівника
консорціуму до українського вченого (колективу) для у часті в такому проекті, а також
експертний висновок про можливість відкритої публікації поданих матеріалів від
установи – місця роботи українського учасника (за стандартною формою установи).
Анкети на отримання гранту на відрядження приймаються до 10 червня 2014 року.
Усі подані матеріали розглядатимуться по мірі надходження.
Гранти присуджуються на основі принципу “first come – first go” після експертного
оцінювання представниками Національних контактних пунктів України щодо
відповідності даним тематичним напрямам та за консультаціями з Європейськими
партнерами проекту BILAT – UKR*АINA.
Грант у розмірі, що не перевищує 650 Євро, покриває витрати на квитки і проживання.
Умови участі: бажаючі брати участь у конкурсі мають надіслати заповнену
аплікаційну форму та зазначений експертний висновок від української установи за
адресою: Bilat_ukraina@nas.gov.ua
У темі листа зазначити “Travel Grant Call + повну назву вашої установи”.
Аплікаційна форма на участь у конкурсі грантів на відрядження - у форматі *.doc
заповнюється англійською мовою і подається разом із Експертним висновком про
можливість відкритої публікації матеріалів від української установи за стандартною
формою, прийнятою в установі.
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Звертаємо Вашу увагу, що в Україні діє мережа НАЦІОНАЛЬНИХ КОНТАКТНИХ
ПУНКТІВ ПРОГРАМИ “ГОРИЗОНТ 2020”:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contac
t_points.html#c,contact=country/sbg/Ukraine/1/1/0&function_details..function_abbr
/sbg//1/1/0&+contact_name/asc, представники якої можуть допомогти Вам знайти
партнерів та керівників проектів для участі у конкурсах програми ЄС “Горизонт 2020”,
а також підготувати проекту пропозицію.
Додаткову інформацію можна отримати у Національному контактному пункті
програми “Горизонт 2020” – “Програми Дій ім. Марії Складовської- Кюрі”.
Аплікаційну форму можна знайти на офіційному сайті http://www.bilat-ukraina.eu/
Контактна особа:
Шахбазян Каріна Суренівна, керівник НКП “Програми Дій ім. Марії СкладовськоїКюрі”, учасник проекту BILAT - UKR*AINA
Тел: (044) 239-67-59
Bilat_ukraina@nas.gov.ua
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Стипендії для навчання в магістратурі та
аспірантурі у Словацькій Республіці
Уряд Словацької Республіки в 2014/2015 навчальному році для громадян України
виділив стипендії для навчання в магістратурі та аспірантурі за такими напрямами
підготовки:
 педагогіка та педагогічні науки;
 суспільні науки та біхевіоризм (наука про поведінку);
 економія і менеджмент;
 екологія та природо збереження;
 архітектура і будівництво;
 інженерія, конструкції, технології, виробництво, шляхи;
 сільське господарство;
 лісівництво;
 водне господарство.
Детальний перелік напрямів підготовки та спеціальностей в електронному вигляді
розміщено на веб-сайті www.minedu.sk (vysoke skolstvo (вища освіта) – sustava
studijnych odborov (перелік спеціальностей), разом із інформацією про їх
акредитацію на окремих рівнях у системі вищої освіти Словаччини.
Кінцевий термін реєстрації - 29 травня 2014 року.
Заявки на отримання стипендії Уряду СР подаються в електронному вигляді на
порталі www.vladnestipendia.sk, де кандидат має зареєструватися.
Умовою отримання стипендії Уряду Словацької Республіки на стандартний курс
освіти у ВНЗ є володіння словацькою мовою на необхідному рівні та прийняття на
навчання за обраною навчальною програмою до публічного ВНЗ (verejna vysokd
skola) в Словацькій Республіці.
Із метою вивчення словацької мови, претенденти на отримання стипендії Уряду СР
мають можливість пройти інтенсивний курс вивчення словацької мови та фахових
предметів. Для осіб, які пройшли конкурсний відбір, курс є безкоштовним; організовує
його Інститут мовної та фахової підготовки Центру подальшої освіти
Братиславського Університету ім. Коменського з 02.09.2014 до 30.06.2015.
Детальна
інформація
сайті.http://www.cdvuk.sk

про

інтенсивний

курс

розміщена

на

Комісія Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки з
відбору кандидатів розглядатиме надіслані заявки лише за таких умов:
- рекомендації Міністерства освіти і науки України;
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- позитивних оцінок, отриманих упродовж усього періоду навчання у вищому
навчальному закладі України;
- обраної навчальної програми.
Заявки претендентів, що не відповідатимуть вказаним критеріям, комісія не
розглядатиме.
Оригінали надісланих електронною поштою документів мають бути пред’явлені
особою, яка пройшла відбір, після її прибуття на навчання до Словаччини (не пізніше
встановленого строку реєстрації перед початком навчання) на відповідному
факультеті ВНЗ та в Департаменті міжнародного співробітництва, європейських справ
та пожиттєвої освіти Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької
Республіки. Слід також зазначити, що словацька сторона здійснюватиме виплату
стипендії лише за наявності оригіналів надісланих документів.
Стипендіат має розпочати навчання у строк, встановлений вищим навчальним
закладом Словацької Республіки. Переважно це перший тиждень вересня або ж не
пізніше 30.09.2014.
Інформація про можливості навчання в державних ВНЗ (verejnd vysokd skola)
Словацької Республіки розміщена на сайті: www.portalvs.sk, англійською мовою (для
стипендіатів) на www.studvin.sk
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Літня програма для студентів у Лондоні
Організатори: українські фахівці, що працюють у лондонському Сіті (“Група”).
Мета: поглиблення розуміння професійного середовища, робочої етики та культури
Великобританії та також установ ЄС, а також надбання практичних знань і навичок з
різних предметів, які можна застосувати в їх майбутній кар'єрі.
Цільова аудиторія: запрошуються 15 студентів з українських регіональних
університетів на один тиждень у столиці Великобританії в серпні 2014 року. Програма
розрахована на різноманітну групу студентів кінцевих років навчання з різних регіонів
України. Відбір учасників здійснюватиметься через подання заявки з наступним Skypeінтерв'ю з командою групи.
Учасники мають відповідати таким критеріям:
- нове покоління лідерів, активних в науковому і соціальному житті;
- спеціальності: фінанси/економіка/право/міжнародні відносини/політологія або
суміжні сфери;
- студенти 3-го або 4-го року навчання;
- розмовна англійська;
- студенти з фінансовими труднощами;
- відповідність всім візовим вимогам і наявність права їхати до Великобританії;
- перевага надаватиметься студентам з регіональних університетів.
Фінансування
Більшість витрат, пов'язаних з Програмою, покриваються Групою, в тому числі
авіаквитки, проживання, страхування, подорожі і основні витрати протягом усього
терміну перебування у Великобританії.
Усі інші витрати, пов'язані з участю в програмі, такі як витрати на отримання
закордонного паспорту, подорожі в межах України і до посольства Великобританії
для отримання візи, до/з аеропортів здійснюються за рахунок учасників.
Контакти
E-mail: sep.ua.uk@gmail.com
Facebook page: UA-UK Student Experience Programme
https://www.facebook.com/pages/UA-UK-Student-ExperienceProgramme/652008551546046
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VІІІ Міжнародна науково-практична конференція
“ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ”,
27 червня 2014 року
Організатори: Міжнародний інститут бізнес-освіти Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана, Бізнес-школа Варвіка
(Великобританія), підприємство “Архімед” (Румунія).
До участі у конференції запрошуються науковці, працівники економічних підрозділів
підприємств, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших
підприємств і організацій, діяльність яких має відношення до порушених на
конференції проблем, студенти.
Напрямки роботи конференції:
Секція 1. Формування бізнес-середовища та розвиток підприємницької діяльності.
Секція 2. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькою діяльністю.
Секція 3. Фінансово-кредитне підґрунтя сталого розвитку суб’єктів господарювання
України.
Для участі у конференції необхідно до 1 червня 2014 року (включно) надіслати:

електронний варіант доповіді на адресу mibo_conferencii@ukr.net;

заповнену заявку;

копію платіжного документа (відсканувати).
Робочі мови конференції - українська, англійська, російська.
До початку роботи конференції планується опублікувати (у формі збірника) тези
доповідей.
Організаційний внесок: 150 гривень.
Реквізити для перерахування коштів:
р/р № 26000018668101 Філія Центр. РУ АТ Банку “Фінанси та кредит” МФО 300937.
Одержувач платежу:
ТОВ Науковий парк КНЕУ, ЄДРПОУ 38463876.
Призначення платежу:
“Організаційний внесок прізвище учасника за участь у VІІІ конференції ”.
Контакти:
Координатор Ірина Кабанова
т./ф. (044) 537-61-71
(093) 014-67-13
E-mail: mibo_conferencii@ukr.net
www.mibo.kneu.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 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 підготувала
Анжела Левченко

