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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо вам інформацію про конкурси, проекти, стипендії та
літні школи, в яких ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Сторінка 2

Стипендії від Уряду Швейцарії
Організатор: Уряд Швейцарії, Федеральна Комісія стипендій для іноземних
студентів.
Місце проведення: університети Швейцарії, федеральні технологічні інститути та
університети прикладних наук.
Пропонуються три типи стипендій для українських дослідників:


дослідницькі стипендії (тривалість – 12 місяців);



стипендії для докторантів (тривалість – 3 роки);



пост-докторські стипендії (тривалість – 12 місяців).

Основні вимоги для дослідницької стипендії: ступінь магістра, вік до 35 років,
лист від професора швейцарського ВНЗ про наставництво, план дослідження з
урахуванням часових рамок, знання мови, якою відбуватиметься навчання.
Основні вимоги для стипендії для докторантів: ступінь магістра, вік до 35 років,
документ про подання документів до ВНЗ або наставництво професора швейцарського
ВНЗ,

план

дослідження

з

урахуванням

часових

рамок,

знання

мови,

якою

відбуватиметься навчання.
Основні вимоги для пост-докторських стипендій: ступінь PhD, після отримання
якого пройшло не більше 5 років; лист від професора швейцарського ВНЗ про
наставництво; план дослідження з урахуванням часових рамок; знання мови, якою
відбуватиметься навчання.
Останній термін подачі заявки: 5 грудня 2014 року.
Детальна інформація:
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02175/02360/index.html?lang=en
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Сторінка 3

Дослідницькі гранти у Болгарії
(гуманітарні та соціальні науки)
Організатор: Центр перспективних досліджень Софії (CAS Софія, Болгарія) за
підтримки Асоціації фундаторів німецької науки (Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft) та Фонду Fritz-Thyssen.
Місце проведення: м. Софія (Болгарія).
Термін проведення від 2-х до 5-ти місяців.
Мета: 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).

До участі в конкурсі запрошуються як молоді, так і авторитетні вчені, які:


не мають громадянства Болгарії;



мають ступінь PhD або еквівалентний в галузі гуманітарних чи соціальних наук;



мають

міжнародний

досвід

дослідної

роботи

(участь

у

проектах

чи

конференціях) та публікації в наукових виданнях.
Грант покриває:


щомісячну стипендію в розмірі 700 EUR;



проживання;



оплату авіаквитків (400 EUR);



дослідницькі витрати (100 EUR/місяць).

Останній термін подачі заявки: 1 жовтня 2014 року.
Детальна

інформація:

http://cas.bg/en/news/call-for-applications-advanced-

academia-fellowships-for-international-scholars-1691.html
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Сторінка 4

Закордонне стажування для викладачів українських ВНЗ.
Навчальна програма - 72 години + сертифікат про
отримання післядипломової освіти!
Організатор: Фундація Central European Academy Studies and
Certification

(CEASC),

Польща,

у

співпраці

з

Університетом

Інформатики (WSIiU), м. Лодзь, Польща, та Центром Європейських
Фондів (BFE), м. Лодзь.
Про програму: стажування “Сучасний університет – проектний
підхід до організації роботи відповідно до положень європейських
кваліфікаційних рамок”.
Європейські кваліфікаційні рамки – рамка кваліфікацій європейського простору
вищої освіти та Європейська рамка кваліфікацій для навчання протягом життя (Lifelong
Learning Programme).
Тривалість стажування: 6 днів (9-15 листопада 2014 року).
Програма стажування передбачає 72 години лекційних та практичних занять.
Місце стажування: м. Лодзь, Польща.
Цільова

група: викладацький

склад

вищих

навчальних

закладів

України,

методичний та адміністративний персонал українських ВНЗ (30 осіб).
Тематика стажувань:


трирівнева система вищої освіти та кваліфікаційні рівні європейського

освітнього простору. Їх порівняльний аналіз з українськими відповідниками. Рівні та
засади визнання українських освітніх документів в європейському освітньому просторі;


проектний підхід в організації навчального процесу в європейських

університетах. Формування навчальних планів з застосуванням проектного підходу;


практична реалізація в рамках організації навчального процесу принципу

мобільності студентів та викладачів через використання спеціалізованих фондів ЄС,
призначених для фінансування компоненту мобільності;


робота

над

власними

обмінними,

навчальними

та

дослідницькими

проектами, що фінансуються з джерел ЄС: приклади, досвід, вимоги до учасників
подібних проектів.
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Сторінка 5

Сертифікат – офіційний сертифікат про отримання післядипломної освіти, форма
Міністерства освіти Республіки Польща.
Робочі мови: польська (з перекладом), українська та російська. Частина тем буде
доступна для обговорення англійською та німецькою мовами.
Вартість: 1700,00 грн. та 380,00 євро.
Включає в себе: проїзд, проживання (двомісні номери), дворазове харчування
(сніданки та обіди), навчання, роздатковий матеріал, сертифікат, культурну програму,
інтеграційну та підсумкову вечірки, візову підтримку (без врахування візового збору).
Останній термін подачі заявки: 10 жовтня 2014 року.
Для участі в проекті необхідно надіслати заповнену анкету та CV на адресу:
cons.ceasc@gmail.com з приміткою "lodz_ERK".
Контактна особа:
Ольга Поліщук, +38 093 210 93 42, +38 095 324 29 55, cons.ceasc@gmail.com
Детальна інформація:
http://www.ceasc-bw.com/products/zakordonne-stazhuvannya-dlya-vikladach/
https://www.facebook.com/pages/CEASC/676670675700960?ref_type=bookmark
АНКЕТА ОНЛАЙН :
https://docs.google.com/forms/d/1EIjjT_GZspU14dV_Fx7-gzs8vMpJUmwtdOiU1Ey6Pgk/viewform
ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ :
http://files.businessweek.webnode.com.ua/200003778-6526666207/Programm_ERK.doc
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Сторінка 6

Студентська навчально-виробнича практика
Організатор: Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC),
Польща у співпраці з Університетом Інформатики (WSIiU), м. Лодзь, Польща в рамках
проекту BusinessWeek-2014.
Місце проведення: м. Лодзь, м. Бидгощ (Польща).
Мета: набуття навичок роботи за майбутньою спеціальністю і підтвердження
знання іноземних мов.
Тривалість стажування: 6 днів (5-11 жовтня 2014 року).
Учасники стажування отримають Сертифікат – свідоцтво про проходження
закордонної навчально-ознайомчої практики.
Робочі мови: польська (з перекладом), українська та російська.
Вартість: 1300,00 грн. та 250,00 євро.
Включає в себе: проїзд, проживання, безкоштовний доступ до Internet в місцях
навчання та проживання, дворазове харчування (сніданки та обіди), навчальну програму,
роздатковий матеріал, сертифікат, культурну програму, інтеграційну та підсумкову
вечері, візову підтримку (без врахування візового збору).
Останній термін подачі заявки: 1 вересня 2014 року.
Детальна

інформація: http://www.ceasc-bw.com/products/studentska-navchalno-

virobnicha-praktika-5-12-zhovtnya-2014-roku-lodz-bidgoshh-polshha-1/

Інформаційний вісник № 15 (48), 18 серпня 2014 р.

Сторінка 7

Осінні канікули у Польщі – освітній ознайомчий візит,
8 днів – 8 університетів
Організатор: Фундація Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації
(CEASC), м. Бидгощ, Польща.
Дата і місце проведення: 24-31 жовтня 2014 року, університети Польщі.
Маршрут: Львів-Краків-Вроцлав-Бидгощ-Гданськ-Гдиня-Варшава-Люблін-Київ.
Партнерські

Вищі

навчальні

заклади,

з

освітньою

пропозицією

яких

познайомляться учасники проекту:
1.

Краківська академія ім. А.Ф. Моджевського, м. Краків.

2.

Міжнародний університет транспорту та логістики, м. Вроцлав.

3.

Університет економіки, м. Бидгощ.

4.

Університет адміністрації та бізнесу, м. Гдиня.

5.

Університет банківської справи, м. Гданськ.

6.

Університет Лазарського, м. Варшава.

7.

Університет ім. Леона Козмінського м. Варшава.

8.

Університет суспільно-природничих наук ім. Вінцента Поля, м. Люблін.

Вартість: 1200 грн. + 350 євро.
Включає в себе:







трансфер Львів-Краків-Вроцлав-Бидгощ-Гданськ-Гдиня-Варшава-Люблін-Київ;
готелі (дво- та тримісні номери), сніданки, інтеграційна вечеря;
переклади під час ознайомчого візиту;
роздаткові інформаційні матеріали;
відвідування головних історичних та культурних пам`яток;
зустрічі з керівниками ВНЗ, ознайомлення з умовами навчання та проживання
студентів, стипендіальними програмами, зустрічі зі студентами з України.

Останній термін подачі заявки для участі в проекті: 25 вересня 2014 року.

Детальна
інформація:
http://www.ceasc-bw.com/products/osіnnі-kanіkuli-upolshhі-osvіtnіj-oznajomchij-vіzit%2c-24-31-zhovtnya-2014-roku/
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Сторінка 8

Всесвітні студії (World Wide Studies) — освітня програма
Фонду Віктора Пінчука
Організатор: Фонд Віктора Пінчука.
Місія проекту: сприяти становленню в Україні нового покоління професійних
еліт у пріоритетних для розвитку країни галузях економіки та сферах суспільнополітичного життя.
Спеціальності, за якими проект Всесвітні студії пропонує підтримку молоді
України для отримання магістерського ступеню:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аграрні науки.
Екологія та охорона навколишнього середовища.
Право.
Державне управління.
Альтернативна енергетика.
Аерокосмічна інженерія.

Грант: частково покриває видатки на отримання магістерської освіти за межами
України. Розмір гранту визначається у кожному конкретному випадку на підставі потреб
студента

у

додатковій

освіті

та

його

особистих

досягнень.

Більшість

грантів

покриватимуть до 60% необхідної суми, але не більше 50 тис. доларів США (або
відповідного еквіваленту у валюті оплати за навчання) за весь термін навчання (1-2 роки).
Вимоги до учасників: українське громадянство; вік до 35 років; ступінь бакалавра,
або вище, за фахом, що вимагається обраним закордонним університетом та
магістерською програмою даного університету; бути зарахованими до складу студентів
магістерської програми закордонного університету; мати чіткий план застосування
отриманих знань та навичок в Україні; мати твердий намір працювати в Україні за
отриманим фахом; володіти мовою програми навчання.
Потенційні
програму,

подати

кандидати
всю

повинні

необхідну

будуть

самостійно

документацію

в

підібрати

університет

та

магістерську
представити

спеціальному незалежному журі «Всесвітніх студій» своє бачення щодо застосування
отриманих знань після повернення в Україну. Отримувачі гранту мають взяти на себе
зобов’язання повернутися в Україну після завершення навчання за кордоном та
відпрацювати за фахом щонайменше 5 років.
Терміни подання заявки на отримання гранту: з 1 грудня по 15 травня кожного
року.
Детальна інформація: http://worldwidestudies.org/ua/page/regulations/#s2
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Сторінка 9

Стипендії для громадян України для навчання
в Республіці Словенія
Організатор: Громадський інститут Фонду освіти і науки Словенії, Словенський
Фонд розвитку людських ресурсів і стипендій.
Мета: стипендії для навчання в магістратурі або докторантурі для трьох громадян
України в Республіці Словенія.
Вимоги до учасників: українське громадянство, рекомендація для отримання
стипендії від відповідної інституції в Україні, зарахування на магістерську або докторську
програму в Словенії, дозвіл на проживання та навчання, студентський статус протягом
всього періоду навчання.
Стипендія покриває:
• повний курс навчання;
• витрати на проживання у розмірі EUR 700 за місяць (проживання, харчування,
навчальні матеріали, місцевий транспорт та медичне страхування).
Терміни подачі документів: програма не має певного кінцевого терміну. Заявки
розглядаються / кандидати номінуються на отримання стипендії щоразу по отриманні
Словенським стипендійним фондом розвитку персоналу (Slovene Human Resources
Development and Scholarship Fund) повного пакету документів.
Загальна вартість прийнятих заявок складає 100,000 євро на весь термін, на
який обрані заявники отримують стипендії.
Детальна інформація: http://www.sklad-kadri.si/en/scholarships/call-forapplication/n/scholarships-for-citizens-of-ukraine-for-study-in-the-republic-of-slovenia-161-jr/
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Сторінка 10

Конкурс есе «У чому сенс життя?»
Організатор: Союз обдарованої молоді.
Мета: на прикладі власного життя або життя відомих людей сучасного і
минулого дослідити й описати в короткому есе, що лежить в основі питань «У чому
сенс життя?», «Для чого я живу?», «У чому смисл життя сучасної людини?», «Що я тут
роблю?», «Хто я?» та дотичних питань.
Перший тур конкурсу завершиться до 15 вересня 2014 року. Журі обере
фіналістів, роботи яких будуть опубліковані в журналі «Studia Uniwersyteckie», а їх
автори отримають дипломи.
Винагорода: переможці конкурсу, які займуть перше, друге і третє місце, за
результатами голосування журі отримають грошові премії в розмірі 1000, 700 і 500
гривень відповідно.
Цільова аудиторія: до участі запрошуються студенти, аспіранти і випускники ВНЗ.
Останній термін подачі есе: до 15 вересня 2014 року на електронну адресу:
sergii.terepishchyi@gmail.com.
Вимоги: на титульному листі необхідно вказати тему, ім’я, прізвище і ВНЗ,
контактну інформацію, бажано фото автора. Об’єм есе має бути не меншим двох
сторінок (3000 знаків). Журі звертатиме увагу на стиль, логіку і аргументованість
надісланих робіт. Плагіат не допускається.
Детальна інформація: http://biggggidea.com/opportunities/752/
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Сторінка 11

Безкоштовний он-лайн курс польської для українців
Організатор: інформаційний портал PortEuropa.
Розробник: польський кореспондент «Дзеркала тижня» Якуб Логінов.
Мета: поширення та популяризація польської мови, розповсюдження інформації
про Польщу.
У розробці курсу використано авторський метод, завдяки якому автор сам вивчив
українську мову протягом всього 4 місяців.
Курс складається з уроків, які будуть автоматично відправлятися на адресу
підписанта кожні 3-4 дні.
Для того, аби розпочати вивчати польську мову, потрібно записатися. На
електронну пошту надходитимуть листи та безкоштовні навчальні матеріали.
Вартість: безкоштовно.
Детальна інформація:
http://porteuropa.eu/ua/poland/suspilstvo/2137-bezkosztownyj-e-kurs-polskoji-mowy
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Сторінка 12

Фонд Jeanne Sauvé запрошує молодих активістів взяти
участь у програмі з лідерства
Організатор: Фонд Jeanne Sauvé, Канада.
Місце проведення: перший рік стипендіати вивчають предмети і проживають в
Монреалі, а наступні два роки – це робота безпосередньо у країнах, звідки кандидати
походять.
Цільова аудиторія: яскраві молоді активісти з різних дисциплін і галузей.
Учасникам з досвідом роботи в області освіти, управління, політики, соціальних
інновацій та інших галузях пропонується зробити свій внесок в розуміння питання
лідерства шляхом обговорення та прийняття рішень.
Cтипендіати отримують такі переваги: доступ до ресурсів (у тому числі аудит
курсів) при Університеті Макгілла і в університеті Конкордія; проходження спеціальних
програм розвитку з акцентом на навички, необхідні для громадського лідерства;
персональний коучинг на підтримку розвитку лідерства учасників тощо.
Вимоги до учасників: вік 25-30 років (включно); наявність університетського
диплому; високі знання англійської мови (знання французької мови є плюсом);
трирічний професійний досвід, заповнення онлайн-анкети.
Стипендія: проживання, стипендія на додаткові потреби.
Останній термін подачі заявки: 1 вересня 2014 року.
Детальна інформація: http://www.grantua.com.ua/?p=1686

http://jeannesauve.org/programs/public-leadership/apply/
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Сторінка 13

Стипендії на навчання у програмі Управління
неприбутковими організаціями
Організатор: Інститут лідерства та управління (ІЛУ) Українського католицького
університету
Вимоги: надіслати розповідь/відео/презентацію про те, як ваша діяльність
сьогодні впливає на зміни в суспільстві, як щоденні послідовні кроки вашої праці
формують завтрашнє країни.
Автори трьох найкращих за рішення конкурсної комісії робіт отримають стипендії
для навчання на програмі Управління неприбутковими організаціями. Навчання на
програмі - 1 рік (поєднання аудиторного та дистанційного навчання). По завершенні
учасники отримують ліцензований сертифікат завершеної післядипломної освіти.
Стипендія покриває 100% (для першого місця) та 50% (для наступних двох)
внеску за навчання.
Останній термін подачі заявки: до 1 вересня 2014 року на адресу ilm@ucu.edu.ua.
Рішення конкурсної комісії буде оголошено 10 вересня 2014 року.
Вимоги до конкурсної роботи: розповідь не більше 2 сторінки тексту Times New
Roman 12, відео не довше 5 хв., презентація не більше 10 слайдів.
Детальна інформація: http://gurt.org.ua/news/grants/23235/
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Сторінка 14

Програма подолання конфліктів в Україні: конкурс
проектів у 2014 році
Організатор: Уряд Великої Британії оголошує конкурс проектних заявок від
організацій та експертів з успішним досвідом у сфері комунікацій.
Мета: врегулювання конфлікту та нестабільності в Україні.
Тривалість фінансування: з вересня 2014 року по 31 березня 2015 року.
Вимоги до організації до участі в програмі:
– потужний списком реалізованих проектів;
– готовність і здатність працювати на всій території України;
– вміння працювати українською та російською мовами;
– можливість отримати результати до 31 березня 2015 року;
– переконливе обґрунтування потреби в фінансуванні.
Загальний бюджет проекту: £1 200 000. Грантодавці мають намір фінансувати
один чи два масштабних проекти і ряд дрібніших.
Останній термін подачі заявки: 26 серпня 2014 року.
Детальна інформація: http://gurt.org.ua/news/grants/23252/bull/
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Сторінка 15

Загальний конкурс проектів Фонду сприяння демократії
Організатор: посольство США, Фонд сприяння демократії.
Цільова аудиторія: українські неприбуткові та неурядові організації.
Дата проведення: заявки на загальний конкурс приймаються постійно, не існує
кінцевого терміну подачі заявок – конкурс є постійно діючим.
Мета

програми:

Фонд

сприяння

демократії

спрямований

на

підтримку

перспективних проектів, призначених сприяти демократичним перетворенням та
побудові громадянського суспільства в Україні. Фонд сприяння демократії - це
цілеспрямований, але гнучкий механізм, спрямований на фінансову підтримку
унікальних та перспективних проектів, особливо таких, що сприяють розвитку
спроможності та самозабезпечення НДО в Україні. У проектах, які отримують грантову
підтримку, організації вказують на конкретні досягнення та їх вплив на певну сферу чи
громаду.
Головні вимоги до проектів:
1. Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус недержавних
та неприбуткових, та зареєстровані у відповідності до українського законодавства. До
таких належать: громадські організації (асоціації), благодійні фонди та аналітичні
центри.
2. Організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії, бути
призначеними або обраними на державні посади. Середні суми грантів становлять від
5,000 до 15,000 доларів США.
3. Грантові заявки необхідно подавати англійською та українською мовами.
4. Тривалість проекту не має перевищувати одного року.
Тематика проектів:








права людини: Освіта, моніторинг, повідомлення про порушення прав людини;
верховенство права та реформа в галузі права;
економічні реформи;
підтримка громадських ініціатив;
антикорупційна діяльність та прозорість уряду;
запобігання торгівлі людьми;
рівність жінок, етнічних та інших меншин.
Детальна інформація: http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html

Сторінка 2
Сторінка 16
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Гранти постдокторантам для стажування в Канаді
в 2015-2017 роках (стипендії імені Фредеріка Бантінга)
Організатор: Уряд Канади.
Мета: щорічна програма грантів імені Фредеріка Бантінга (The Banting Postdoctoral
Fellowships) для підтримки участі в науково-дослідних постдокторських програмах
видатних молодих спеціалістів.
Цільова аудиторія: молоді спеціалісти, які отримали вчений ступінь у галузі
охорони здоров'я, природничих, технічних, гуманітарних і соціальних дисциплінах.
За результатами конкурсу щорічно обираються 70 кращих претендентів.
Повторна участь у програмі не допускається. У випадку виділення додаткових
засобів кількість грантів може бути збільшена.
Приймаючою

організацією

для

стипендіата

може

бути

канадський

або

закордонний університет, дослідницький інститут, клініка, некомерційна організація з
великою дослідницькою базою.
Сума гранту: $70,000 на рік протягом двох років.
Тривалість навчання: 2 роки.
Останній термін подачі заявки: 24 вересня 2014 року.
Оголошення результатів конкурсного відбору: 30 січня 2015 року.
Детальна інформація: http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/home-accueil-eng.html
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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 Національної академії
державного управління при Президентові України
в рубриці “Міжнародне співробітництво”

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:
Людмила Пономаренко

