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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо вам інформацію про стипендіальні програми,
конкурси, проекти, навчальні візити, в яких ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Сторінка 2

Навчальні візити в Польщу для студентів
Організатори: Польсько-Американський Фонд Свободи, Фонд «Боруссія»,
Коллегія Східної Європи ім. Яна Новака-Єзьоранського.
Програма «Study Tours to Poland» запрошує успішних і активних студентів на
навчальні поїздки до Польщі у жовтні та листопаді 2014 року.
Тривалість візиту – 12 днів.
Організатор бере на себе витрати щодо візи, помешкання та харчування на
терені Польщі під час візиту, а також витрати, пов’язані з підготовкою та реалізацією
програми візиту. Учасники з України отримують загальну доплату по витратах на
проїзд до Польщі у розмірі 90-170 злотих.
Вимоги до учасників:
 вік 18-21 рік;
 наявність закордонного паспорту;
 не брати участі у Програмі «Study Tours to Poland» раніше.
Для участі в STP кандидати проходять відбір на конкурсній основі.
Заявка на участь у Програмі заповнюється онлайн
http://www.studytours.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Ite
mid=61&lang=uk
Для участі в програмі потрібно підготувати:
 закордонний паспорт;
 залікову книжку;
 рекомендаційний лист від лідера неурядової організації, викладача,
керівника, підписаний його власноручним підписом та завірений
печаткою;
 заяву кандидата про те, що він раніше не був учасником Програми.
Кінцевий термін подання заявок - 6 липня 2014 року.
Інформацію про результати конкурсу кожен з кандидатів отримає
індивідуально до 15 серпня 2014 року
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Сторінка 3

Програма "Молодь змінить Україну" запрошує до участі
Організатор: Фонд Богдана Гаврилишина.
Мета: шляхом навчального досвіду готувати професійну молодь для
трансформації України. Молоді люди мають бути вмотивовані змінювати політичну
систему України, зокрема через участь у виборчому процесі.
Про програму: «Молодь змінить Україну» надає можливість групам активних
молодих людей вивчити досвід суспільного ладу високорозвинених європейських
країн, в яких існує повна політична свобода, високий рівень економічного добробуту,
соціальна справедливість та екологічна свідомість громадян.
Навчальний візит команди має тривати 7 днів. Особливістю Програми є те, що
сформована команда самостійно формує програму перебування у країні вивчення.
Фонд Богдана Гаврилишина повністю покриває фінансові витрати поїздки відібраних
до участі у Програмі команд.
Для участі у Програмі потрібно:
 сформувати команду з 5-7 осіб віком 20-35 років, представників різних
спеціальностей, які вільно володіють англійською мовою і проживають
в Україні;
 обрати одну з шести країн дослідження (Австрія, Німеччина, Норвегія,
Швейцарія, Швеція, Польща), підготувати проект її комплексного
вивчення,
причому
кожен
учасник
групи
обирає
окрему
сферу дослідження;
 подати аплікаційну заявку, резюме та мотиваційного листа від кожного
учасника групи до ФБГ (Згідно з вимогами Програми (за посиланням) на
адресу on@bhfoundation.com.ua.
Після навчальної поїздки найкращі учасники Програми беруть участь у
Асоціації учасників Програми «Молодь змінить Україну». Асоціація виконує роль
платформи, де учасники зможуть обмінюватись набутим досвідом, брати участь в
експертних дискусіях, відвідувати практичні семінари від провідних фахівців із
різних сфер.
Кінцевий термін подання заявок - 31 жовтня 2014 року.
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Сторінка 4

Німецько-українська магістерська програма
"Німецькі та Європейські студії"
Організатори: Університет ім. Фридриха Шиллера в м. Єна (ФШУ) разом з
Національним університетом «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) за підтримки
DAAD.
Про програму: навчання на спільній німецько-українській магістерській
програмі «Німецькі та Європейські студії», яка пропонує подвійний українськонімецький диплом.
Найкращі за рейтингом навчання студенти в межах дворічної програми навчання
отримують можливість на повністю оплачене піврічне навчання в Університеті
ім. Фридриха Шиллера в м. Єна.
Для вступу на магістерську програму необхідно подати документи до
приймальної комісії НаУКМА у період з 7 по 22 липня 2014 року, для вступу на
сетрифікатну програму - до 15 липня 2014 року.
Більше інформації http://www.des.uni-jena.de/ua
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Сторінка 5

Спільний німецько-польсько-український
проект підвищення кваліфікації викладачів
Організатори: ГО "Інститут досліджень соціального капіталу" спільно з
Університетом Колегіум Полонікум (м. Слубіце, Польща) та Міжнародним
університетом Віадріна (м. Франкфурт на Одері, Німеччина).
Метою проекту є підвищення кваліфікації викладачів українських вищих
навчальних закладів та їх інтеграції в Європейський освітній простір.
Місце проведення проекту: м. Франкфурт на Одері (Німеччина) та м. Слубіце
(Польща).
Дата: 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 та воркшопи з 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.
Для оформлення заявки на участь у проекті потрібно надіслати на електронну
адресу ГО «ІДСК» info@expert-portal.org наступний пакет документів:
 Заповнену Анкету учасника.
 Скан першої сторінки закордонного паспорту.
 Резюме.
 Список публікацій.
Заявку на участь в проекті можна отримати тут.
З попередньою програмою проекту можна ознайомитись за цим посиланням.
Із загальною інформацією по проекту можна ознайомитись за цим посиланням.
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Сторінка 6

Конкурс на участь
у Програмі стажування у Верховній Раді України
у 2014–2015 рр.
Організатори: Верховна Рада України, Асоціація випускників Програми
стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади – ГО
«Ліга інтернів».
Місія програми – надати молодим громадянам України можливість узяти
безпосередню участь у законодавчому процесі, набути досвід роботи в єдиному
законодавчому органі країни і таким чином створити передумови для їх подальшого
професійного зростання і успішної суспільно-політичної діяльності.
Програма передбачає такі форми стажування:
1) «Повний робочий день» – розрахована як на тих, хто проживає поза
межами Києва, так і на мешканців столиці. Інтерни зайняті щодня з 9.00 до 18.00,
тому студентам і аспірантам рекомендується перейти на навчання за індивідуальним
графіком.
Учасники Програми, які проживають поза межами Києва і продовжують
навчання, мають право від’їжджати для складання іспитів зимової та літньої сесій не
більше 2-х разів на рік тривалістю не більше 2-х тижнів за один від’їзд. Під час
стажування деякі інтерни з інших міст будуть забезпечені гуртожитком, вартість
проживання в якому оплачують самостійно. Питання забезпечення інтернів
гуртожитками вирішується в окремому порядку.
2) «Неповний робочий день» – розрахована на мешканців Києва або інших
міст, які навчаються у Києві. Інтерни зайняті у Програмі не менше чотирьох годин
щодня. Програма не передбачає відсутність учасників під час сесій.
Відбір здійснюється на конкурсній основі у два тури:
Перший тур – конкурс анкет. Кожна анкета кодується і розглядається трьома
експертами відповідно до затверджених критеріїв відбору.
Другий тур – індивідуальна співбесіда з відібраними кандидатами та
(факультативно) перевірка рівня володіння іноземними мовами (орієнтовно у вересні
2014 року).
Тривалість Програми – до 10 місяців. Орієнтовний час закінчення стажування –
15 липня 2015 року.
Кандидат на участь у Програмі повинен відповідати таким вимогам:
 бути громадянином України і вільно володіти українською мовою;
 мати базову вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») та
бути академічно успішним;
 володіти щонайменше однією іноземною мовою;
 мати досвід роботи з найбільш поширеним програмним забезпеченням
ПК;
 мати активну громадську позицію і брати участь у громадській діяльності;
 бути віком до 29 років станом на 31 липня 2014 р.;
 не бути учасником Програми в минулому;
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Сторінка 7

 не бути штатним/позаштатним помічником-консультантом народного
депутата України або штатним/позаштатним працівником Апарату
Верховної Ради України.
Інформація щодо підготовки конкурсного пакету
Інформація, подана в анкеті, відіграє дуже важливу роль протягом усього
процесу відбору. Належним чином оформлена анкета, правдиві та вичерпні дані,
указані у ній, допоможуть Відбірковій комісії адекватно оцінити Вас як претендента на
участь у Програмі.
Для участі у конкурсі необхідно до 18:00 27 липня 2014 року заповнити та
надіслати аплікаційну форму; фотокартку; а також підписані та відскановані першу
сторінку анкети і згоду про збір персональних даних на електронну адресу:
vr_application14-15@interns.org.ua.
Будь ласка, у темі повідомлення зазначте «Parliamentary Internship application»,
а
анкету
назвіть
своїм
прізвищем
та
ініціалами
латиницею,
наприклад: «ShevchenkoAM».
Анкету на участь у Програмі можна завантажити тут.
Положення про проведення конкурсного відбору можна завантажити тут.
Вимоги до подачі фото можна завантажити тут.
Анкети минулорічних зразків до конкурсу не приймаються. Результати першого
туру відбору будуть опубліковані на сайті Програми орієнтовно наприкінці серпня.
http://www.interns.org.ua/content/ogolosheno-konkurs-na-uchast-u-programi-u2014-2015-rr
Контакти:
тел/факс: (044) 255-92-44
e-mail: info@interns.org.ua
web-site: www.interns.org.ua
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Сторінка 8

Конкурс для молодих лідерів з України та Польщі
"Hackaton Bridge"
Організатор: Проект ініційовано Послом Європейського Парламенту 20142019 років скликання, екс-міністром Адміністрації та цифризації Республіки Польща
Міхалем Боні.
Мета проекту: підтримка талантів та об'єднання кращих молодих фахівців двох
країн.
Завдання: ініціювати створення нових ідей для вирішення проблем у сферах
бізнесу, суспільства і культури за допомогою сучасних цифрових технологій.
До участі запрошуються команди, що складаються мінімум з 2 чоловік. У
кожній команді має бути мінімум по одному представнику, які мають громадянство
Польщі та громадянство України і не старші 28 років. Презентації їхніх спільних ідей
будуть реалізовані в житті. Учасники проекту можуть запропонувати креативні ідеї - з
цією метою проводиться конкурс (31.08.2014 завершення подачі проектів).
Проект повинен бути виконаний протягом трьох місяців.
Останній
день
подання
заявки: 31
серпня
2014
року.
Детальна інформація: http://hackathonbridge.com/

Інформаційний вісник № 13 (46), 2 липня 2014 р.

Сторінка 9

PhD Програма від Dresden Leibniz Graduate School в сфері
сталого міського та регіонального розвитку
Організатор: Dresden Leibniz Graduate School, Дрезден, ФРН.
Про програму: стипендіальна програма для докторантів наук на строк до
трьох років.
До участі запрошуються магістри спеціальностей:
- просторове планування і розвиток міст (у тому числі міського та
регіонального
планування,
відродження
міст,
ландшафтного
планування,
стратегічного планування);
- географія та економіка;
- науки про довкілля.
Основні сфери дослідження:
1) зміни у землекористуванні і регулювання ландшафтів;
2) оцінка небезпек для навколишнього середовища та управління ризиками;
3) зміни клімату та стратегії адаптації;
4) подолання економічних криз та інновації;
5) міські кризи та стратегії реагування;
6) демографічні зміни.
Детальна інформація
http://www.dlgs-dresden.de/dlgs-doctoral-fellowships/call-for-fellowshipapplications/
Останній день подання заявки: 15 вересня 2014 року.
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Сторінка 10

Магістратура з політології в США
Організатор: Міжнародний інститут вивчення проблем миру імені Джоан Крок
при університеті Нотр Дам, штат Індіана, США
Про програму: програма готує фахівців в області державної політики,
політології, менеджменту, конфліктології та аналізу.
Тривалість програми: 2 роки.
Студенти також проходять 6-місячні стажування по всьому світу.
Організатор
оплачує
навчання,
проживання
та
харчування.
Останній день подання заявки: 15 грудня 2014 року.
Розгляд заявок буде здійснено до 1 квітня 2015 року, після чого на адресу
заявника будуть надіслані подальші інструкції.
Для участі необхідно надіслати:
 резюме або (cv);
 Копії дипломів з додатками;
 заява про наміри;
 3 рекомендаційні листи;
 офіційні результати тестів TOEFL (не нижче 600 (паперових), 250
(комп'ютерний) або 80 інтернет-результат) або IELTS ( не нижче 7,0).
 реєстраційний внесок $ 75 (он-лайн за допомогою кредитної картки або
чека поштою)
Усі додатки шукайте он-лайн за цим посиланням:
http://kroc.nd.edu/masters/apply-master-s-program
Детальна інформація http://kroc.nd.edu/masters
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Конкурс на отримання дослідницьких грантів у Болгарії
(гуманітарні та соціальні науки)
Організатор: Центр академічних досліджень (The Centre for Advanced Study
Sofia (CAS Sofia, http://cas.bg/en/))
Термін виконання (фінансування): 2015-2016 роки
Грант передбачає можливість поїздки в м.Софія (Болгарія) на термін від 2-х до
5-ти місяців для проведення наукових досліджень.
Можливі періоди поїздки:
з 1 березня по 31 липня 2015 року (літній семестр);
з 1 жовтня 2015 року по 28 лютого 2016 року (зимовий семестр).
Грант покриває:
 Щомісячну стипендію в розмірі 700 EUR.
 Проживання.
 Оплату авіаквитків (400 EUR).
 Дослідницькі витрати (100 EUR/місяць).
У конкурсі можуть брати участь як молоді, так і авторитетні вчені, що мають
ступінь PhD або еквівалентний в галузі гуманітарних або соціальних наук.
Заявник повинен мати досвід дослідної роботи та наукові публікації.
Кінцевий термін подання заявок: 1 жовтня 2014 року.
Детальніша інформація та аплікаційна форма: http://cas.bg/en/news/call-forapplications-advanced-academia-fellowships-for-international-scholars-1691.html
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Міжнародний електронний журнал
«Economic Processes Management»
запрошує опублікувати статті, які містять оригінальні результати досліджень у сфері
проблем управління економічними процесами.
Журнал видається англійською мовою.
Тематика міжнародного електронного журналу «Управління
процесами»:
- світова економіка і міжнародні економічні відносини;
- національна та регіональна економіка;
- інноваційні та інвестиційні процеси в економічних системах;
- економіка підприємств;
- проблеми сталого розвитку.

економічними

Наукові статті повинні містити такі елементи (з виділенням по тексту статті):
- Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями (Introduction);
- Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної
проблеми і на які спирається автор (Analysis of recent researches and publications);
- Виділення невирішених раніше складових загальної проблеми, яким присвячується
стаття (Previously unsettled problem constituent);
- Формулювання цілей статті, визначення методів та інформаційних джерел
дослідження (Main purpose of the article);
- Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих
наукових результатів (Results and discussions);
- Висновки та перспективи подальших розробок у даному напрямку (Conclusions and
further researches directions);
- Список літератури, який повинен включати не менше 7 джерел (References).
Мінімальний обсяг статті - 5 сторінок. Статті оформляються на аркушах формату А4 з
полями по 20 мм; абзацний відступ - 10 мм; міжрядковий інтервал - одинарний.
Шрифт - Times New Roman, кегль - 14.
Для публікації в науковому журналі необхідно надати такі матеріали на
електронну адресу редакції epm.journal @ gmaіl.com:
1. Стаття, написана англійською мовою і оформлена за вимогами.
2. Анотація до статті російською та англійською мовою з зазначенням П.І.Б. автора
(ів) (повністю), назви статті і тексту анотації (до 100 слів).
3. Ключові слова російською та англійською мовою (до 10 слів).
4. Відомості про автора (ів).
5. Рецензія доктора наук для авторів, які не мають наукового ступеня.
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Вартість публікації визначається на основі кількості сторінок статті і становить 20
гривень ($ 2) за сторінку. При схваленні статті членами Редакційної ради автору
висилається повідомлення про прийняття статті до публікації, розрахунок вартості
видавничого внеску.
Повна інформація про оформлення статей розташована на сайті журналу
http://epm.fem.sumdu.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 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

