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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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Сторінка 2

Стипендіальний конкурс на участь у
Європейському форумі Альпбаха, Австрія
Організатор: ГО «Київська ініціативна група Альпбаха» (ГО «КІГА») оголошує
конкурс на отримання стипендії для участі у Європейському форумі Альпбаха
(13–29 серпня 2014 року, Австрія).
Кінцевий термін подання заявок - 20 червня 2014 року.
Мета: виявити обдаровану, талановиту, інтелектуальну молодь, що
формуватиме громадську думку та стане новим поколінням еліти України та зможе
гідно представити Україну на Форумі.
Стипендія покриває участь у програмі Європейського форуму Альпбаха, що
становить 1200 євро, навчальні матеріали, посібники до семінарського тижня та
програми симпозіумів, проживання на весь період Форуму, що включає сніданки, а
також безкоштовне оформлення Шенгенської візи у посольстві Австрії. Транспортні
витрати покриваються учасниками самостійно. Будь-які інші витрати, пов’язані з
участю у Форумі та перебуванням в Австрії під час програми Форуму, не
покриваються.
Вимоги до учасників конкурсу:

студенти 2-5 курсів вищих навчальних закладів України, випускники,
аспіранти та молоді фахівці у різних сферах суспільної діяльності, віком до 30
років;

володіння англійською мовою на рівні не нижче В1, що має бути
підтверджено відповідними документами;

знання німецької мови буде вважатись перевагою, але не є обов’язковим;

участь у конкурсі можуть брати лише особи, які раніше жодного разу не
були учасником програми Європейського форуму Альпбаха.
Більше інформації http://www.alpbach.org/en
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Сторінка 3

Міжнародна парламентська стипендія (IPS)
Організатор: Німецький Бундестаг спільно із Вільним університетом м. Берлін,
Університетом ім. Гумбольдта м. Берлін та Технічним університетом м. Берлін, ФРН.
Про стипендію: Міжнародна парламентська стипендія розрахована на
висококваліфікованих та політично зацікавлених молодих людей, які прагнуть після
закінчення програми повернутися до рідної країни, щоб активно та з відповідальністю
працювати над створенням її демократичного майбутнього.
Німецький Бундестаг надає можливість молодим людям під час
п’ятнадцятитижневої праці в бюро одного з депутатів Бундестагу ознайомитися з
німецькою парламентською системою та з процесами прийняття політичних рішень,
а також здобути практичний досвід у сфері парламентської діяльності.
Програма IPS триває загалом 5 місяців (1 березня - 31 липня) та включає в
себе заходи, семінари та практику в одного з депутатів Німецького Бундестагу.
Вимоги до претендентів:
 українське громадянство;
 закінчена вища освіта;
 дуже хороше володіння німецькою мовою;
 добра поінформованість про німецьку політику, суспільство та історію;
 професійна мета: робота в Україні на державній службі, в громадському
секторі, партіях, ЗМІ, вищих навчальних закладах тощо;
 вік кандидата не має перевищувати 30 років на початок отримання
стипендії.
Стипендія включає:
 450 € на місяць;
 безкоштовне проживання;
 страхування та витрати на подорож.
Програма триватиме з 1 березня по 31 липня 2015 року.
Подання заяв: до 30 червня 2014 року.
Додаткова інформація:
www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/info/ukr
aine/245060
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Сторінка 4

Міжнародні стипендії
у Вільному університеті м. Берлін
(Freie Universität Berlin), ФРН
Мета:підтримка висококваліфікованих докторантів-дослідників, інтеграція їх в
одну з дослідницьких груп університету на ранній стадії їх кар'єри.
Програма стипендій Наукової школи надає фінансування для видатних
дослідників з таких дисциплін:
http://www.fu-berlin.de/en/sites/promovieren/drs/drs_programs/index.html
Програма покликана сприяти подальшому академічному розвитку кар’єри через
фінансування досліджень, учасники отримають можливість розвивати навчальні та
лідерські навички.
Початок програми: січень 2015 року.
Тривалість: 18 місяців.
Вимоги: Кандидати мають представити план проекту перед початком
дослідження.
Витрати, що покриваються: програма професійного розвитку, курси німецької
мови, проїзд, кошти на проведення дослідження, страхування.
Повний
перелік
документів
для
подання
заявки
знаходиться
на сайті програми https://apply.drs.fu-berlin.de/internationalpostdocs/
Кінцевий термін подання заявок - 4 липня 2014 року.
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Сторінка 5

Магістерські та PhD програми в Університеті
Андраші (Andrássy University), Угорщина
Університет Андраші пропонує сім магістерських програм і чотири програми
PhD на факультетах міжнародних відносин, центральних європейських досліджень та
порівняльного права, державного управління.
Вимоги до вступників:
 ступінь бакалавра, магістра;
 відмінне знання німецької мови;
 знання англійської мови;
 успішне проходження вступного іспиту.
Під час навчання студенти можуть навчатись або проходити короткотривале
стажування за кордоном.
Заявка надсилається німецькою мовою з такими документами:
 CV;
 мотиваційний лист;
 сертифікати про знання мов;
 копії усіх дипломів із завіреними додатками.
Останній термін подання документів:
Програми ступеня магістра (термін подачі заявок для іноземців):
30 червня 2014 року.
Аспірантура:
30 червня 2014 року.
PhD програми:
31 серпня 2014 року.
Детальна
інформація
та
подання
studieninteressierte/bewerbung

заявки

http://www.andrassyuni.eu/fur-
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Сторінка 6

Літня школа для молодих фахівців (SAYP)
"Підвищення прозорості через управління та
контроль у державних установах"
Організатор: Університет Лунда, Швеція.
Термін проведення: з 22 вересня по 3 жовтня 2014 року.
Мета: навчальна програма розроблена для створення поінформованості, здатності і
стійкості в практиці управління для молодих лідерів, розширення контактної мережі
молодих управлінців та обмін ідеями, досвідом і проблемами щодо підвищення
прозорості через управління та контроль у державних установах.
Вимоги до учасників:
 вік 25-35 років;
 громадянство Білорусі, Грузії, Молдови, України;
 робота у галузі державного управління, фінансового управління, контролю і
аудиторських послуг;
 добре володіння англійською мовою;
 студенти/випускники магістратури з політичних наук, державного управління,
економіки тощо.
 зацікавленість в розробці власних навичок управління проектами, заходів по
боротьбі з корупцією.
Участь у Школі безкоштовна і включає в себе харчування, проживання та транспортні
витрати до Швеції.
Подання заявки:
 прочитайте інструкції, доступні на веб-сайті SI https://eng.si.se/summer;
 заповніть заяву та мотиваційний лист за шаблоном SІ;
 підготуйте CV в форматі Europass;
 рекомендаційний лист відповідно до шаблону SІ;
 короткий опис не більше 2-х сторінок
проекту
проблеми/викликів (або
можливість їх поліпшення);
 подайте заявку, використовуючи SI інтернет-портал додатків.
Портал відкритий для подання документів до 3 серпня 2014 року.
Контакти
Енн Хагер, ann.hager@si.se, +46 (0) 70 211 36 08
Маркус Боман, markus.boman@si.se, +46 (0) 73 231 85 00
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Сторінка 7

Німецько-польсько-українська літня школа
"Сhange - exchange - transformation"
Організатор: спільний проект Європейської академії м. Берлін, Представництва
Фундації Роберта Шумана (м. Варшава), Інституту Євро-Атлантичного співробітництва
(м. Київ) і Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні (м. Київ) за підтримки
Фонду німецько-польської співпраці та інших донорських організацій.
Мета: українським учасникам Школа надасть можливість поспілкуватися зі
студентами з Німеччини та Польщі на такі актуальні теми: "Поточна ситуація в
Україні", "Шляхи демократизації та інтеграції в Європі за останні 20 років".
Німецько-польсько-українська літня школа "Сhange - exchange - transformation" для
студентів та молодих дослідників (віком 19-26 років) проходитиме у Берліні
з 27 липня по 2 серпня 2014 року.
Кінцевий термін реєстрації: 7 липня 2014 року.
Реєстраційний внесок для учасників з України - 39 євро.
Також є можливість часткового покриття дорожніх витрат для українських та
польських учасників.
Надсилати заявки необхідно на адресу: ann.grebenn@gmail.com.
Детальна інформація:
http://www.eab-berlin.de/fileadmin/downloads/Invitation_C-E-T_270714.pdf.
Програма школи:
http://www.eab-berlin.de/fileadmin/downloads/Programme_C-E-T_270714.pdf.
Реєстраційна форма:
http://www.eab-berlin.de/fileadmin/downloads/Registration_form_CET_270714.pdf.
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Сторінка 8

Міжнародний конкурс Smart Living Challenge
Шведський Інститут та Munktell Science Park (Швеція) проводять в багатьох країнах
світу широку кампанію, що покликана дати відповідь на запитання - Як зробити наше
життя на Землі розумнішим?
Усі бажаючі можуть представити на міжнародний конкурс «Smart Living Challenge»
свої ідеї про вдосконалення та гармонізацію повсякденного життя.
Конкурс передбачає три окремі категорії:
 Рух (мобільність і транспорт).
 Дім (облаштування житла).
 Харчування.
15 переможців будуть нагороджені поїздкою до Швеції під час Нобелевського тижня –
2014. У Швеції на переможців очікують зустрічі, спілкування, налагодження контактів
та обмін ідеями з інноваторами з інших країн та можливість відвідати місця, де
впроваджені передові найсучасніші технології організації міського життя.
Робоча мова: англійська.
Ідеї приймаються на сайті http://2014.smartlivingchallenge.com/ideas - до
1 липня 2014 року (за українським часом).

01:00
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Сторінка 9

Науковий журнал "Молодий вчений" запрошує
науковців до співпраці для публікування
результатів досліджень
Журнал висвітлює нові наукові погляди з кожної галузі науки.
Редакція наукового журналу пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам,
докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим
зацікавленим особам опублікувати свої статті за різними науковими напрямами.
Статті студентів публікуються за наявності рецензії або співавтора з науковим
ступенем.
Термін прийому матеріалів до 30 червня 2014 року.
Розсилка друкованих примірників до 31 липня.
Журнал зареєстрований в міжнародних наукометричних
ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible.

базах

Журнал розміщується на сайті бібліотек: КиберЛенинка, eLIBRARY.
Журнал до переліку наукових фахових видань України не входить.
Усі автори, які публікувалися раніше, отримують знижку 20%.
Офіційний сайт: http://molodyvcheny.in.ua/ua/.

даних:

РИНЦ,
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Сторінка 10

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

