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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про гранти, конкурси, проекти та
стипендії, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Сторінка 2

Стипендії фонду для навчання в Німеччині
Організатор: Фонд Конрада Аденауера.
Місце проведення: Вищі навчальні заклади Федеративної Республіки Німеччина.
Мета: Внесок у підвищення кваліфікації молодих науковців, для того, щоб
стипендіати змогли взяти на себе відповідальність за розвиток держави та суспільства,
зокрема - у науці та економіці, політиці та публічному управлінні, мас-медіа та культурі,
а також через роботу з міжнародними організаціями.
Цільова аудиторія: Молоді науковці та студенти всіх наукових дисциплін, які
станом на осінь відповідного року закінчать щонайменше чотири курси вищого
навчального закладу.
По завершенні навчання випускники отримають диплом вищого навчального
закладу ФРН або ступінь доктора наук, а також поглиблення знань за фахом.
Вимоги до кандидатів:
дуже добрі результати навчання в школі та у вищому навчальному закладі;
дуже добрі оцінки за результатами отримання диплому;
добре знання німецької мови (B2 / середній ступінь 2);
політична або соціальна активність;
максимальний вік: 29 років на момент подання заявки.
Останній термін подачі заявки: 3 листопада 2014 року, 12.00 год.
Додаткова інформація:
http://www.kas.de/ukraine/ukr/pages/11027/
Jakov.Devcic@kas.de таJuri.Silvestrow@kas.de
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Сторінка 3

Грант на проведення досліджень у Флориді (США)
Організатор: Wolfsonian, самостійний відділ Міжнародного університету Флориди
в Маямі (музей, бібліотека та дослідницький центр з великою колекцією предметів
мистецтва).
Про програму: Програму створено 1995 року з метою підтримки проектів у
різних наукових галузях.
Тривалість програми: Дослідницькі стипендії надаються на термін від трьох до
чотирьох тижнів.
Програма передбачає: Грант покриває проживання, авіапереліт та кошти для
проведення самого дослідження. Терміни і дати узгоджуються в індивідуальному
порядку.
Цільова аудиторія: Дослідники з як мінімум ступенем магістра, що мають
публікації або інші значні професіональні досягнення у відповідних галузях.
Останній термін подачі заявки: до 31 грудня щорічно.
Дослідження починаються після 1 липня.
Перед поданням заявки необхідно зв’язатися з координатором стипендій:
research@thewolf.fiu.edu
Додаткова інформація:
http://www.grantua.com.ua/?p=2300 та www.wolfsonian.org
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Сторінка 4

Конкурс на стажування молоді у Верховній Раді України
на 2015 рік
Організатор: ГО «Молодіжна Альтернатива» за сприяння Національного Фонду
Підтримки Демократії (США).
Місія ГО «Молодіжна Альтернатива»: Залучення молоді до участі у політичному
житті України шляхом організації стажувань у органах влади та проведення освітніх
проектів для молоді. На сьогоднішній день діють такі програми стажувань: «Студенти
для Парламенту України», «Студенти для ОМС», «Студенти для Парламенту Молдови».
Протягом 1998-2014 років більше ніж 3700 студентів з усієї України взяли участь у
програмах МА в якості інтернів ВРУ та органів місцевого самоврядування.
Вимоги для учасників:
Бути студентом старших курсів (3-5 курсу) або аспірантом Київських ВНЗ;
Вільно володіти іноземною мовою;
Розбиратися у сучасній політичній ситуації;
Мати аналітичні здібності;
Заповнити анкету.
Пройти 2 тури співбесіди.
1.

Перший тур – це конкурс анкет, співбесіда в офісі МА (листопад 2014 року).

2.

Другий тур – індивідуальна співбесіда з відібраними кандидатами в

профільних комітетах ВРУ (грудень 2014).
Тривалість стажувань: 5-8 місяців.
Час стажувань: 20 годин на тиждень.
Останній термін подачі анкет: 30 жовтня 2014 року.
Професійні напрямки роботи:
Аналіз нормативно-правових актів.
Підготовка аналітичних звітів з існуючих законодавчих проблем.
Підготовка законодавчих актів, через підготовку проектів законів для
першого читання та складаючи порівняльних таблиці з пропозиціями до другого
і третього читання.
Адаптація європейських нормативно-правових актів до українських реалій.
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Написання промов для депутатів.

Підготовка документів для комітетських та парламентських слухань.
Участь у засіданнях комітетів.
Редагування нормативно-правових документів, підготовка їх до друку.
Переклади нормативно-правових актів інших країн.
Відповіді на запити та листи до депутатів.
Моніторинг ЗМІ.
Оновлення сайту тощо.
Освітні напрямки роботи:
Тренінги;
Круглі столи;
Зустрічі з політиками;
Освітні школи;
Написання та проведення аналітичних досліджень;
Координатор проекту: Євген Рибчинський («Студенти для Парламенту»).
пров. Рильського 10, оф. 401,
Київ 01601 Україна
тел/факс (+38 044) 279 02 52, (+38 044) 592-86-69, (+38 044) 279 10 26
e-mail: mol-alt@yandex.ru
e-mail: ievgenr@gmail.com
Додаткова інформація: www.ya.org.ua
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Сторінка 5
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Сторінка 6

Стипендії Навчального фонду Палати депутатів Берліна
Організатор: Навчальний фонд Палати депутатів Берліна.
Цільова аудиторія: Молоді науковці та студенти з усіх спеціальностей, які
працюють над проектами, які потребують доступу до науково-дослідницьких установ
Берліну.
Вимоги до кандидатів: Фахова кваліфікація, а також громадська активність.
Тривалість стипендії: 10 місяців.
Сума стипендії: Щорічно виділяються близько 15 стипендій у розмірі щомісячно
1080 євро для випускників та 1610 євро для науковців зі ступенем.
Стипендія передбачає: Стипендіати отримують можливість протягом одного року
збирати досвід у науковому житті Берліна, а також ближче познайомитися з культурою,
стилем життя та жителями Берліна.
Останній термін подачі заявок: до 15 грудня щороку.
Додаткова інформація:
http://www.parlament-berlin.de/de/Das-Parlament/Studienstiftung
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Сторінка 7

Тренінг «Сучасні виклики для стратегічного і фінансового
менеджменту місцевого самоврядування»
Організатор: Мережа інститутів і шкіл і державного управління Центральної та
східної Європи (NISPAcee).
Цільова аудиторія: Представники місцевого самоврядування, які відповідають за
прийняття стратегічних/політичних рішень на місцевому рівні, наприклад міські голови,
фінансові менеджери та особи, які займають виборні посади в місцевих радах.
Дата проведення: 3-5 грудня 2014 року.
Місце проведення: м. Братислава, Словацька Республіка.
Останній термін онлайн реєстрації і оплати участі: до 20 жовтня 2014 року.
Додаткова інформація: http://www.nispa.org/projects.php?proj_id=9&sid=1166
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Сторінка 8

Конкурс стипендій для іноземців Фонду ім. Фрідріха Еберта
Організатор: Фонду ім. Фрідріха Еберта.
Цільова аудиторія: Студенти усіх напрямків з видатними успіхами у школі та в
університеті, які хочуть навчатись або навчаються у Німеччині і ідентифікують себе з
соціал-демократичними поглядами та виступають за них.
Розмір стипендії: Щомісячно близько 670 євро.
Крім того, фонд покриває витрати стипендіата на медичну страховку й надає
матеріальну підтримку в розмірі 276 євро щомісяця членам сім'ї стипендіата
(чоловіку/дружині й дітям), які живуть разом з ним у Німеччині.
Порядок

конкурсного

відбору

стипендіатів: Спочатку необхідно заповнити

онлайн-формуляр. Потім, у разі позитивної відповіді комісії, слід відправити необхідні
документи. Серед них – коротке резюме, мотиваційний лист і два рекомендаційні листи
від викладачів німецького ВНЗ або (якщо навчання у ВНЗ ще не почалося) школи. Від
аспірантів потрібні також рекомендаційний лист від наукового керівника та розгорнутий
опис теми наукової роботи. Після перевірки документів комісія відбирає кандидатів і
запрошує їх до участі у співбесіді. Після співбесіди складаються два листи з
характеристикою кандидата, які разом з документами відправляють на рішення
відбіркової комісії. Засідання комісії, у склад якої входять викладачі німецьких ВНЗ,
політики, а також відомі діячі науки й культури Німеччини, проходять кілька разів на рік.
Про рішення комісії кандидатам повідомляють поштою.
Конкурс проводиться кожного року. Заявку можна подати в будь-який час,
конкретних строків фонд не встановлює.
Додаткова інформація: http://www.fes.de/studienfoerderung/bewerbung/fristen
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Сторінка 9

Конкурс стипендій для студентів та науковців
зі Східної Європи
Організатор:

Міністерство науки, досліджень та мистецтва землі Баварія

(Німеччина).
Мета програми: Підтримка наукового співробітництва та студентського обміну
між Баварією та Східною Європою.
Про стипендію: BAYHOST – стипендії для студентів та науковців зі Східної
Європи для навчання в аспірантурі, на післядипломній програмі в одному з баварських
вищих навчальних закладів. Пропонується приблизно 30 стипендій.
Цільова аудиторія: випускникам ВНЗ, які хочуть закінчити післядипломну або
аспірантську програму у одному з ВНЗ Баварії.
Тривалість: Стипендія спочатку надається на один рік та може подовжуватися
максимум двічі (загалом на три роки) після подання відповідної заяви.
Розмір стипендії: 700 євро щомісячно.
Останній термін подачі заявок: до 1 грудня 2014 року.
Додаткова інформація:
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/medien/stip-incoming/ea_de_2015.pdf
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Сторінка 10

Наукові стипендії – короткі стипендії
Організатор: Німецька служба академічних обмінів DAAD.
Основна мета програми: Підтримка наукових проектів в рамках написання
дисертацій.
Цільова

аудиторія:

Висококваліфіковані аспіранти та молоді науковці, які

завершать навчання найпізніше до початку стипендії з дипломом магістра або
спеціаліста, у виключних випадках - з дипломом бакалавра, а також ті, хто вже
захистив дисертацію.
Програма передбачає: Науковий проект або підвищення кваліфікації у державних
або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у
Німеччині, які проводяться за узгодженням з науковим керівником з Німеччини.
Тривалість програми: Від 1 місяця до максимально 6 місяців; період виплати
стипендії встановлюється відбірковою комісією залежно від намірів та робочого
планування.
Стипендія передбачає:
щомісячні виплати, залежно від попередньої освіти, в розмірі 750 євро для
випускників, 1.000 євро для аспірантів;
виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та
страхування цивільної відповідальності;
допомогу на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на
батьківщині пошукача або інша сторона.
Вимоги до кандидатів: Переконливий та добре спланований науковий проект
або підвищення кваліфікації, академічні досягнення. Крім того, до розгляду будуть
залучені і додатково подані документи, які засвідчують вашу фахову придатність або
дають інформацію про вашу позафахову діяльність. На момент подання заяви має
минути, як правило, не більше 6 років після складання випускних іспитів. Якщо ви вже
захистили дисертацію, з моменту захисту має минути не більше 4 років. В аспірантів
має минути не більше 3 років від початку навчання в аспірантурі.
Останній термін подачі заявок: 20 листопада 2014 року.
Додаткова інформація: http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschung_kurz.html
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Сторінка1111

Двосторонній обмін науковцями
Організатор: Німецька служба академічних обмінів DAAD.
Мета: Підтримка двостороннього обміну науковцями з країн-партнерів для
покращення міжнародних відносин та двосторонньої наукової співпраці між німецькими
та іноземними ВНЗ. Основою для обміну науковцями є програми культурного обміну та
двосторонні угоди з іноземними партнерськими організаціями.
Цільова аудиторія: Іноземні науковці, як правило, з науковим ступенем, які
працюють у ВНЗ або науково-дослідному інституті в себе на батьківщині.
Програма передбачає: Підтримка наукового перебування у державних або
державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у
Німеччині.
Тривалість фінансування: Від 14 днів до 3 місяців; період надання підтримки
встановлюється відбірковою комісією залежно від намірів та робочого плану.
Стипендія включає: Щомісячні виплати в розмірі 2.000 євро для асистентів,
старших викладачів та доцентів, 2.150 євро для професорів.
Вимоги до кандидатів: Наукові здобутки та за наявності публікації, що слід
зазначити у автобіографії та списку публікацій, а також переконливий та добре
спланований науковий проект.
Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD. Крім того,
необхідно надіслати поштою 2 екземпляри роздрукованої зведеної заяви (файл у
форматі PDF), яка створюється після завершення реєстрації заяви на порталі DAAD, а
також інші додатки до заяви.
Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або англійська):
формуляр-заява онлайн (а також зведена заява, що надсилається поштою);
повна автобіографія (CV) у табелярній формі (максимум 3 сторінки);
список наукових публікацій (максимум 3 сторінки);
докладний опис наукового проекту (максимум 10 сторінок);
календарний план з зазначенням міст перебування (приймаючі інститути /
наукові партнери) запланованого наукового стажування;
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письмове

підтвердження

приймаючого

колеги/колег

12
Сторінка
12
про

наукову

співпрацю, яке спирається на план перебування та у якому гарантується надання
робочого місця.
Останній термін подачі заявок: 15 листопада 2014 року.
Додаткова інформація
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_bilateraler_austausch.html
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13 13
Сторінка
Сторінка
4
Сторінка 4

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”.
www.academy.gov.ua

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

