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Управління забезпечення міжнародних зв’язків
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Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net

Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про стипендії, літні школи,
стажування та конференції, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Тренінг для молоді в Португалії
Організатор: Молодіжна громадська організація «Іскра».
Тема тренінгу: права людини, культурне розмаїття, волонтерство і соціальні медіа.
Дата проведення: 25 липня – 2 серпня 2015 року.
Місце проведення: м. Браґа, Португалія.
Цільова

аудиторія:

молодь

від

18

років,

яка

володіє

англійською

мовою;

представники молодіжних організацій, активісти.
У програмі тренінгу:
Закони про права людини як засіб уникнення багатьох конфліктів, ненависті та
страждань;
Різноманіття, упередження, стереотипи, дискримінація у контексті Декларації
про права людини;
Права людини через соціальні медіа;
Шляхи активної участі молоді в заходах, пов'язаних з вивченням прав людини
на локальному рівні;
Пошук нових партнерів для створення програм в контексті Erasmus +;
Неформальні методи навчання – team building, ice breakers, cultural evenings;
Знайомство з учасниками з Вірменії, Болгарії, Молдови, Польщі та України.
Реєстраційний внесок: 15 євро.
Інші витрати, які покриває програма Ерасмус +:
100% витрат на харчування, проживання, роздаткові матеріали та екскурсії;
до 100% проїзду до місця проведення та назад (відповідно до передбаченого в
бюджеті ліміту.
Останній термін подачі заявки: до 10 березня 2015 року.
Заявки надсилати на електронну адресу: apply.iskra@gmail.com
Аплікаційна форма: https://www.sendspace.com/file/s3h5f4
У заголовку листа необхідно вказати тему:«Volunteering 4Humanity».
Всі кандидати отримають підтвердження про отримання заявки.
Додаткова інформація:
https://www.facebook.com/ngo.iskra/photos/a.191827634185946.38326.173001776068
532/808961299139240/?type=1&fref=nf
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Літня школа в Нью-Йорку для молодих активістів
Організатор: Альянс цивілізацій ООН - Education First (United Nations Alliance of
Civilizations – Education First).
Про програму: тижнева літня школа збере разом 75 молодих людей зі всього світу
для того, щоб обговорити найгостріші питання сучасності, у контексті культурної та
релігійної різноманітності.
Місце проведення: м. Нью-Йорк, США.
Дата проведення: 13-20 червня 2015 року.
Вартість: програма покриває переліт і проживання у Нью-Йорку.
Вимоги до кандидатів:
вік від 18 до 35 років;
бути пов'язаним із молодіжною організацією (молодіжна рада, молодіжна
громадська організація, неприбуткова організація, організація, очолювана
молоддю,

університет)

або

бути

соціальним

підприємцем,

блогером,

стажистом, або працювати на громадських засадах;
мати хороший рівнем володіння англійською мовою (upper-intermediate);
мати закордонний паспорт, дійсний принаймні до січня 2016 року;
Обрані учасники Літньої школи UNAOC - EF 2015 забезпечуються:
трансфер до найближчого міжнародного аеропорту;
розміщення у кімнатах на декілька осіб;
харчування під час офіційних заходів Літньої школи;
повний доступ до всіх заходів, які будуть проводитися протягом тижня Літньої
школи;
трансфер з аеропорту і в аеропорт у Нью-Йорку;
вартість американської і транзитної віз;
вартість медичного страхування, необхідних для в'їзду в США.
Останній термін подачі заявки: 9 березня 2015 року.
Для подання заявки, зареєструйтесь: http://www.unaocefsummerschool.org/register/
Додаткова інформація:
info@UNAOCEFSummerSchool.org
http://goo.gl/ddlRLi, http://www.unaocefsummerschool.org/summer-school/
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Швейцарії

Організатор: Центр демократичних досліджень Аарау (ZDA) і Цюріхський
університет (The Centre for Democracy Studies Aarau (ZDA) and the University of Zurich).
Місце проведення: м. Цюріх, Швейцарія.
Дата проведення: 22–26 червня 2015 року.
Цільова аудиторія: докторанти.
Відбір відбувається на конкурсній основі та обмежується 25 докторантами.
Про програму: швейцарська Літня школа з демократичних досліджень у галузі з
демократичних інновацій в Цюріхському університеті.
Програма спрямована на підвищення теоретичного і емпіричного розуміння того, як
усталена демократія адаптується до нових викликів і трансформується в цьому процесі.
Інституційні інновації в умовах залучення громадян, нові форми політичної поведінки та
громадського обговорення, а також вплив використання цифрових технологій будуть
розглянуті протягом навчальних сесій:
Нові форми участі громадян в усталених демократіях;
Дорадча демократія;
Електронна демократія: цифрові канали участі;
Політичне споживацтво: нова форма політичної поведінки?
Соціальні медіа і демократія.
Три залікові кредити ECTS будуть присуджені за участь у повній академічній
програмі.
Вартість: реєстраційний внесок складає 450 швейцарських франків та включає участь
в усіх академічних заходах, обіди та соціальні заходи.
Пільговий реєстраційний внесок в розмірі 250 швейцарських франків можливий до
докторантів, чиї навчальні заклади є членом PhD-Мережі з дослідження демократії
Можливе отримання гранту.
Детальна інформація щодо подання заявки та аплікаційна форма: www.nccrdemocracy.uzh.ch/education/s3ds
Контактна особа: Дорін Шпьорер-Вагнер (Doreen Spörer-Wagner), spoerer@nccrdemocracy.uzh.ch
Останній термін подачі заявки: 15 березня 2015 року.
Повідомлення про прийняття буде надіслано до 1 квітня 2015 року.
Останній термін для подачі заявки на отримання гранту: 15 квітня 2015 року.
Додаткова інформація:
http://goo.gl/WeZVEo, http://www.nccr-democracy.uzh.ch/education/s3ds
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Публікація в науково-методичному журналі
«Наукові праці. Серія: «Соціологія»
Цільова аудиторія: вчені, викладачі, аспіранти, студенти, всі, хто цікавиться науководослідницькою діяльністю, розвитком соціально-гуманітарних та соціально-політичних
наук.
Журнал виходить двічі на рік, є фаховим виданням з соціології (Постанова президії
ВАК України, протокол № 1-05/4 від 26 травня 2010 року).
Вимоги до статей: до публікації приймаються статті українською, російською або
англійською мовами, що відповідають тематичному спрямуванню збірника наукових праць
та відповідають вимогам постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1.

Основний текст статті повинен відповідати такій структурі:
1.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими

науковими чи практичними завданнями.
2.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин

загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
3.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

4.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих

наукових результатів.
5.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному

напрямку.

Вимоги до оформлення: граничний обсяг статті 8-12 сторінок. Статті подаються в
електронному вигляді, набрані у текстовому редакторі Microsoft Word із розширенням *.doc
(назва файлу – транслітерація прізвища першого автора латиною). Шрифт Times New Roman
12; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 0,5 см, поля 2 см. Графіки та рисунки
виконувати вбудованими засобами Word, посилання у тексті обов’язкові.
Стаття повинна мати такі структурні елементи (мовою статті – українською,
російською або англійською):
індекс УДК (вирівнювання по лівому краю);
прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце
роботи, місто, країна, e-mail (вирівнювання по правому краю);
назва статті (великими літерами жирним шрифтом із вирівнюванням по
центру);
анотація;
ключові слова (5-8 слів, відокремлюються одне від одного крапкою з комою);
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основний текст статті;
література.
Наприкінці подається додаткова інформація іншими двома мовами:
прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), місце роботи, місто, країна;
назва статті;
анотація;
ключові слова.
Прізвища та імена авторів подаються в одній із прийнятих міжнародних систем
транслітерації. Бажано, щоб автор користувався єдиним варіантом транслітерації свого
прізвища та імені. Назву організації подавати офіційним англійським перекладом, а не
транслітерацією.
Анотації українською та російською мовами повинні мати обсяг 100-150 слів; не
повторюючи назву статті необхідно надати характеристику основної теми, проблеми, цілі,
узагальнені результати.
Анотація англійською мовою повинна мати обсяг від 200 до 250 слів одним абзацом,
не копіюючи скорочену анотацію, подану українською мовою. Анотація надається як
структурований реферат і повинна містити такі елементи: предмет, тема, мета роботи,
методологія, наукова новизна, область застосування результатів, висновки. Тобто анотація
англійською мовою фактично має уявляти собою стислий виклад статті.
Для авторів, що мають науковий ступінь кандидата наук, та авторів, які не мають
наукового ступеня, додається кольоровий скан рецензії доктора наук за фахом публікації.
Окрім того до статті окремим файлом додається довідка про авторів українською
мовою, в якій окремо про кожного автора зазначається прізвище, ім’я та по-батькові
повністю, науковий ступінь, учене звання, посада, адреса електронної пошти для кожного
автора, номер телефону для зв’язку. За наявності вказується ідентифікатор ORCID.
Рецензування: матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять
рецензування з боку членів редакційної колегії. У разі негативної рецензії статтю може бути
повернуто автору на доопрацювання або відхилено.
Дата публікації: черговий випуск журналу запланований на травень 2015 року.
Оплата за статтю здійснюється тільки після прийняття її до друку. Редакційна колегія
повідомить про це додатково.
Останній термін подачі статті до редакції: 25 березня 2015 року.
Контактна особа: Ляпіна Людмила Анатоліївна, +38066 45 14 914, електронна адреса
mdgu_sociologia@mail.ru
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Стажування у Центрі європейських студій
імені Вілфреда Мартенса
Місце проведення: Центр європейських студій імені Вілфреда Мартенса
(The Wilfried Martens Centre for European Studies), м. Брюссель, Бельгія.
Тривалість: від 3 до 6 місяців.
Останній термін подачі заявки: заявки приймаються протягом всього року.
Робоча мова: англійська.
Цільова аудиторія: випускники і молоді дослідники.
Мета:

програма

допоможе

стажерам

дізнатися

більше

про

діяльність

Європейського союзу і познайомитися з роботою європейських інституції у Брюсселі.
Участь у програмі буде унікальним досвід для молодих випускників, які прагнуть
продовжити свою кар’єру в галузі європейської політики і в суміжних областях.
Обов’язки стажерів: участь у реалізації коротко- і довгострокових проектів
Центру – організовувати конференції, готувати звіти, редагувати публікації, оновлювати
сайт, блог і бази даних тощо.
Стажерам призначається стипендія
Вимоги до кандидатів:
закінчена вища освіта;
академічний досвід у галузі європейської політики;
вільне володіння англійською мовою;
відмінні навички користування комп’ютером та Інтернетом;
знання інших іноземних мов та досвід у сфері політичних досліджень –
додаткова перевага.
Для подання заявки: необхідно надіслати своє CV та мотиваційний лист на
електронну адресу jobs@thinkingeurope.eu, вказавши тему листа «Internship».
Успішні кандидати отримають запрошення на співбесіду.
Додаткова інформація: http://sii.org.ua/internship-belgium/
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Післядипломна освіта в США за програмою Fulbright
Організатор: Програма академічних обмінів iменi Фулбрайта в Україні.
Про програму: післядипломна освіта в США (Graduate Studies) є поєднанням
навчання з індивідуальною дослідницькою роботою. Система цього рівня освіти
передбачає широкий спектр можливостей: здобуття магістерського ступеня (Master’s
Program); навчання за суміжною спеціальністю; річне/півторарічне навчання без
отримання диплому з метою поглиблення знань з певної наукової дисципліни (NonDegree Study Program); підготовка до кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури
(Doctorate Program).
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі
дисципліни
Американські студії;
Антропологія;
Археологія;
Архітектура / містопланування;
Астрономія;
Бібліотекарство;
Біологія;
Ґендерні студії;
Генетика;
Географія;
Геологія;
Громадське управління;
Державна політика;
Екологія/охорона довкілля;
Економіка (теоретичні напрямки);
Журналістика/
засоби
масової
комунікації;
Інженерні науки;
Інформаційні науки;
Історія;
Історія, критика або менеджмент у
галузі культури та театру;
Комп'ютерні науки;
Лінгвістика/ прикладна лінгвістика;

Література;
Математика;
Матеріалознавство;
Мистецтво
(живопис,
скульптура, музика, кіно, театр,
фотографія,
хореографія)/
мистецтвознавство);
Міжнародні відносини;
Музеєзнавство;
Освіта/управління в галузі
освіти;
Охорона здоров'я;
Охорона історичної спадщини;
Педагогіка;
Політичні науки;
Правознавство;
Психологія;
Релігійні студії;
Соціальна робота;
Соціологія;
Українознавчі студії;
Фізика;
Філософія;
Фольклор;
Хімія.
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Вимоги до кандидатів:
мати українське громадянство та проживати в Україні;
володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного
спілкування в англомовному академічному середовищі;
мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії
(у серпні 2016 року);
повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту
відповідно до вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів.
Умови гранту:
оплата навчання в університеті;
щомісячна стипендія;
медичне страхування;
квиток в обидва боки.
Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення:
Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта комплект
документів, до якого входять:
анкета – http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/31/application.html;
обов'язкові додаткові форми;
три рекомендаційні листи;
копії всіх документів про вищу освіту, які свідчать про отриману
кваліфікацію, ступінь чи звання (дипломи з додатками, сертифікати тощо) / або копія
залікової книжки для студентів 3-6-х курсів, які ще не отримали диплом на момент
конкурсу;
порт фоліо (для кандидатів з творчих напрямків).
Відбір учасників на конкурсній основі відбувається в Україні й передбачає наступні
етапи:
перевірку документів щодо повноти їх заповнення та відповідності
заявників вимогам конкурсу (травень 2015 року);
рецензування

робіт

американськими

та

українськими

фахівцями

та

визначення осіб, які вийшли до півфіналу (червень-липень 2015 року);
співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір фіналістів
американсько-українською комісією (середина вересня 2015 року);
затвердження рекомендованих кандидатів та визначення університетів для
фіналістів програми (січень-квітень 2016 року);
початок навчання/гранту – серпень-вересень 2016 року.
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Фіналісти Програми складатимуть комп'ютерний тест TOEFL iBT (Internet-based
Test of English as a Foreign Language) та GRE General Test (Graduate Record
Examination) у жовтні 2015 року. Фіналісти програми з юридичних спеціальностей
складатимуть лише TOEFL.
Витрати: Офіс Програми імені Фулбрайта відшкодовує учасникам конкурсу
витрати на проїзд та перебування у Києві під час співбесіди; оплачує комп'ютерне
тестування для фіналістів програми; надає візову підтримку стипендіатам.
Рішення щодо надання гранту ухвалює Наглядова рада науковців імені Фулбрайта
(США).

Інститут

Міжнародної

Освіти

(IIE)

допомагає

визначити

американські

університети у відповідності до академічних інтересів кандидатів. Програма бере до
уваги побажання учасників стосовно вибору місця навчання, але залишає за собою право
остаточного визначення конкретного університету у США.
Останній термін прийому документів: до 16 травня щороку.
Координатор програми: Інна Бариш ibarysh@iie.org; student.ukraine@iie.org
Асистент програми: office.ukraine@iie.org
Додаткова інформація: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
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Літня школа: Європейська політика сусідства
Організатор: Коледж Європи, м. Варшава, Польща.
Тема: «Європейська політика сусідства (ЄПС) під тиском: ЄС та Східне і Південне
сусідство».
Робота Літньої школи буде сконцентрована на динаміці між Європейським Союзом
(ЄС)

та

країнами

Східного

та

Південного

сусідства,

а

також

на

ізраїльсько-

палестинському конфлікті, з особливою увагою на основи Європейської політики
сусідства (ЄПС), яка зараз переглядається. Буде проаналізовано розвиток та наслідки
впровадження ЄПС, соціальні та політичні трансформації у сусідніх країнах, питання, що
мають відношення до конфліктів та окупації територій та останні тенденції в розвитку
країн ЄПС, ізраїльсько-палестинського конфлікту, впливу політики ЄС.
Мета: зібрати та підготувати групу Ph.D. студентів з теоретичних, емпіричних та
стратегічних питань відповідної теми, а також заохотити обмін досвідом між
учасниками. Також, планується підтримати учасників у продовженні дослідницької
роботи.
Дата та місце проведення:
Тиждень 1: 23 - 28 червня 2015 року, Коледж Європи, кампус Натолін (м. Варшава,
Польща),
Тиждень 2: 29 червня - 5 липня 2015 року, Університет Бен-Гуріона в Негеві
(Ізраїль) та Фонд Конрада Аденауера (Ізраїль і Палестина).
Цільова

аудиторія: здобувачі ступеню Ph.D., зацікавлені у вивченні таких

дисциплін, як інтеграційні дослідження ЄС, міжнародні відносини, порівняльна політика,
дослідження в галузі миру і конфліктології, державне управління.
Теми для обговорення:
Еволюція ЄПС – проблеми та небезпеки;
ЄС та державне будівництво в країнах Південного сусідства;
Спільна політика в галузі зовнішніх справ та безпеки ЄС і ЄПС;
ЄПС і розвиток демократії;
Нове покоління угод про асоціацію зі східними сусідами ЄС;
ЄС, ЄПС та Арабська весна;
ЄПС та європейська зовнішня енергетична політика;
ЄПС та Східне партнерство – випадок України;
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ЄС, ЄПС і конфлікти в регіоні;
ЄС, ЄПС та ізраїльсько-палестинський конфлікт;
Роль громадянського суспільства у конфліктах в регіоні та ін.
Вартість: Організатори забезпечують учасників грантом, який покриває вартість
проживання та харчування протягом терміну перебування в Польщі, Ізраїлі та
Палестині. Чотири найкращі апліканти отримають грант для покриття дорожніх витрат з
Варшави до Тель-Авіву. Решта учасників мають оплачувати дорожні витрати самостійно.
Подання заявки:
Участь у програмі можуть брати максимум 20 студентів Ph.D. програми. Учасники,
які навчаються вже принаймні рік, матимуть перевагу.
Для подання заявки необхідно в одному PDF-файлі надіслати:
мотиваційний лист;
короткий опис кандидатської/докторської роботи (2-3 сторінки максимум);
CV (2-3 сторінки максимум);
Останній термін подачі заявки: 10 березня 2015 року.
Контактна

особа:

Мая

Ольжевська

(Ms.

Maja

Olszewska)

maja.olszewska@coleurope.eu
Всі апліканти будуть поінформовані про результати конкурсного відбору до
31 березня 2015 року.
Додаткова інформація: https://www.coleurope.eu/news/call-participation-europeanneighbourhood-policy-phd-summer-school-23-june-5-july-2015
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Програма стажування працівників законодавчої влади
Professional Fellows Program 2015
Організатор: Американські Ради з міжнародної освіти.
Про програму: Professional Fellows Program (PFP) – це програма стажування
молодих працівників законодавчої влади, спонсором якої є Бюро з питань освіти та
культури Державного департаменту США. Для представників Вірменії, Азербайджану,
Грузії, Молдови та України PFP має законодавчий фокус і керується Американськими
Радами з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS.
Мета: програма стажування працівників законодавчої влади дає перспективним
молодим фахівцям можливість отримати практичний досвід та наочність роботи в уряді
США. Знання та інтерес молодих професіоналів щодо американських політичних
процесів буде розширено завдяки короткостроковому стажуванню в місцевих
законодавчих органах США, а також в установах державного рівня і в некомерційних
організаціях, які мають відношення до тематики програми.
Основні вимоги до аплікантів програми:
громадянство України та постійне проживання в Україні на момент
подачі документів;
вік від 25 до 35 років на момент подачі документів;
вища освіта (ступінь бакалавра, магістра, кандидата наук);
вільне
володіння
англійської
мовою
(TOEFL over
500
(paper
test), IELTSband 6 або навчання на англомовній університетській програмі). За
відсутності
сертифікату,
півфіналісти
будуть
запрошені
пройти
безкоштовний TOEFL тест у нашій організації;
мати відповідний досвід роботи у державному та/або некомерційному
секторі (законодавча влада, виконавча влада, неурядові організації, які займаються
релевантною до тематики програми діяльністю, тощо);
володіти лідерськими та комунікативними навичками.
Останній термін подачі документів на ОСІННЮ програму: 15 квітня 2015 року.
Апліканти запрошуються до заповнення
посиланням: https://ais.americancouncils.org/pfp

анкети

учасника

он-лайн

Контактна особа: координатор Програми в Україні – Оксана Семенишин
lfp.ukraine@gmail.com
Вул. Еспланадна, 20, Київ, 01001
Tel.: (044) 289 39 52, 289 39 53 \ fax: (044) 289 39 21
Додаткова інформація: http://professionalfellows.americancouncils.org/

за
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Літня академія в Німеччині
на тему Центральної і Східної Європи
Організатор: Інститут Східних і Південно-Східних європейських досліджень (IOS
Регенсбург) у співпраці з Академією політичної освіти Тутцінгу (APB) та Європейською
асоціацією порівняльних економічних досліджень (EACES).
Мета: вивчення економічного та історичного розвитку Східної та Південно-Східної
Європи у рамках глобальної перспективи.
Місце проведення: Академія політичної освіти Тутцінгу біля озера ШтарнбергерЗе, Баварія, Німеччина.
Дата проведення: 27-29 липня 2015 року.
Цільова аудиторія: аспіранти, докторанти у галузі економіки та суміжних
дисциплін.
Максимальна кількість учасників: 15 осіб.
Учасникам пропонується надати розширені тези доповіді або повні тексти
статей (прийнятніше) з таких або інших тем:
Формальні і неформальні інститути та фірми у відкритій економіці;
Природні ресурси і якість інститутів;
Взаємодія внутрішнього продукту та фактору ринків, інститутів
порівняльних переваг;
Роль інститутів у перехідний період;
Інституційні детермінанти зростання і розвитку.

і

Вартість: €50 (включаючи проживання в одномісному номері протягом двох
ночей та харчування).
Останній термін подачі заявки: 15 квітня 2015 року.
Заявки необхідно надсилати на адресу: summeracademy@ios-regensburg.de
Необхідні документи: коротке CV з контактними даними (ім'я, приналежність до
організації або установи, членство, електронна адреса) та розширені тези (максимум
2000 слів) або повний текст роботи.
Додаткова інформація:
summeracademy@ios-regensburg.de
http://www.iosregensburg.de/fileadmin/doc/veranstaltungen/SummerAcademy/IOS_SummerAcade
my_2015_CfP.pdf
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Школа Transparency International
у Вільнюсі для майбутніх лідерів
Організатор: Transparency International.
Про програму: Школа Transparency International з єдності у Вільнюсі – це
сучасний тренінг для майбутніх лідерів щодо підзвітності та боротьби з корупцією.
Місце проведення: м. Вільнюс, Литва.
Дата проведення: 6 липня 2015 року.
Тривалість: 7 днів.
Цільова аудиторія: старшокурсники, випускники та молоді професіонали до 35
років. Представники державного, приватного, неурядового та академічного секторів з
будь-якою академічною підготовкою.
Вартість: є можливість стипендії.
Стипендія: для студентів з окремих країн буде доступна обмежена кількість
стипендій. Повна стипендія покриває транспортні витрати, навчання та витрати на
проживання. студенти з України можуть подавати заявки на повні або часткові стипендії.
Необхідні документи:
CV у форматі Europass;
мотиваційний лист (максимум 500 слів);
заповнена он-лайн форма.
Останній термін подачі заявки на стипендію: 1 травня 2015 року.
Останній термін подачі звичайної заявки: 15 травня 2015 року.
Додаткова інформація:
http://transparencyschool.org/apply/
admissions@transparencyschool.org
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Конференція «Європейська інтеграція.
Історія, сьогодення, перспективи»
Організатор: Інститут Суспільних Ініціатив.
Місце проведення: м. Київ.
Останній термін подачі заявки та дата проведення: 30 березня 2015 року.
Форма участі: заочна.
Мови: українська, російська, польська, німецька, англійська.
Мета конференції: емпіричне дослідження досвіду обраних учасниками країн та
особливості суспільних, економічних, соціокультурних, гендерних та інших
трансформацій і перетворень на шляху руху країн європейського континенту до
Об’єднаної Європи – від асоційованого членства до набуття повноцінного статусу країничлена ЄС.
Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, вчені, науковці, а також дипломовані
фахівці та експерти з таких дисциплін як: філософія; історія; історія політичних і
правових учень; економіка; політологія та теорія геополітики; культурологія;
правознавство; міжнародне публічне право (дипломатичне право і консульське право;
міжнародне гуманітарне право; міжнародне морське право; міжнародне кримінальне
право; право міжнародної безпеки; право міжнародних договорів; право міжнародних
організацій); теорія і практика прийняття управлінських рішень (моделювання ситуацій);
соціологія, тощо.
За підсумками конференції буде видано збірник. Учасники (на їхню вимогу)
забезпечуються електронними сертифікатами.
У рамках конференції оголошується конкурс кращої роботи. Переможець отримує
грошову винагороду у розмірі 100 євро.
Вартість участі в конференції: 150 грн., що включає в себе примірник
конференції, його пересилку поштою, а також редакційні витрати.
Контактні дані організаційного комітету:
Громадська організація «Інститут суспільних ініціатив»
Телефон: 093 347 30 79 – Альберда Тарас Григорович
Електронна пошта: conference@sii.org.ua
Додаткова інформація: http://sii.org.ua/conference-eurointegration/
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V Національний конвент МАСПН (Україна)
Організатор: Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН) /
International Association for Political Science Students (IAPSS).
Тема: «Глобальні виклики на Євразійському просторі: перспективи України».
Дата проведення: 14-15 травня 2015 року.
Місце проведення: м. Київ, вул. Володимирська, 60. Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, Червоний корпус.
Аудиторії проведення секційних засідань буде повідомлено додатково при
реєстрації учасників.
Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:
історія соціально-політичних та правових вчень;
політична теорія та методологія;
сучасні політичні процеси в Україні;
політичні технології та комунікації;
світова політика та міжнародні відносини.
Мови конференції: українська, англійська та російська
Матеріали для участі в конференції:
заявка на участь в конференції;
тези доповіді (до 3-х сторінок);
надіслати відскановану квитанцію
форми участі).
Останній
термін
подачі
матеріалів:
за електронною адресою: vconvention@ukr.net

про

до
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20
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випадку

квітня

2015

заочної

року

Витрати: Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд,
харчування), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок направляючої
сторони.
Учасникам, які входять до складу офіційних делегацій осередків МАСПН (не
більше п’яти осіб), буде надано безкоштовне житло. На конкурсній основі може бути
надано житло і іншим учасникам заходу.
Додаткова інформація:
http://www.gurt.org.ua/news/conferences/25450/, vconvention@ukr.net;
Телешун Ярослав teleshun.iaroslav@gmail.com, 067-404-72-53;
Бушанська Віра, v_bushanska@ukr.net
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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”
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

