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Відділ забезпечення міжнародних зв’язків
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Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам підбірку тренінгів, стажувань та стипендійних
програм.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Програма для молодих лідерів у Польщі: Shapers of the Future

Організатори: Konrad Adenauer Foundation, Workshop for Social Innovations, AGH.
Про програму: Нова програма інтенсивного розвитку для молодих лідерів, які займаються
інноваційними, соціальними питання та суспільним благом.
Учасники будуть спільно працювати в міжнародних групах під керівництвом експертів і
тренерів, щоб підвищити свої знання про дизайн мислення, соціальні інновації та
вдосконалити свої навички командної роботи та творчості.
Цільова аудиторія: активні члени ГО, які вважають, що досягнення громадських цілей
через інновації є важливим.
Дата проведення: 3 – 6 липня 2019 року.
Місце проведення: м. Краків, Польща.
Останній термін подання заявок: 17 червня 2019 року.
Вартість: участь безкоштовна. Житло та харчування надається.
Мова програми: англійська.
Подати заявку: http://bit.ly/2JK6xOB
Додаткова інформація: http://sof2019.org
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Atlas Corps: стипендії для лідерів неурядових організацій у США

Організатор: Atlas Corps.
Мета: вивчення досвіду американських організацій та створення мережі глобальних лідерів
в Україні після завершення програми.
Тривалість стипендії: 12-18 місяців.
Стипендія включає: витрати на транспорт, харчування, житло, зв’язок, міжнародний переліт
та медичну страховку. Візова підтримка.
Цільова аудиторія: представники громадських організацій.
Вимоги до кандидатів: 22-35 років, досвід 2-10 років у неприбутковому/соціальному
секторі, диплом бакалавра, володіння англійською мовою, повернення додому після
завершення програми.
Останній термін подання заявок: 15 серпня 2019 року.
Додаткова інформація: https://atlascorps.org/apply-united-states/
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Стажування в Німеччині в Бундестазі

Організатори: Німецький Бундестаґ спільно з Берлінським Вільним університетом,
Гумбольдтським університетом м. Берлін та Технічним університетом Берліна.
Про стажування: Німецький Бундестаґ

щорічно надає «Міжнародну парламентську

стипендію» молодим випускникам вищих навчальних закладів з країн Центральної, Східної
та Південно-Східної Європи, Франції, Ізраїля, США, арабського світу та Центральної Азії, які
цікавляться політикою.
Основним блоком Програми є тримісячна співпраця з одним із депутатів Німецького
Бундестаґу. У цей час стипендіати активно долучаються до роботи офісу депутата. Вони
супроводжують своїх депутатів на засідання комітетів, фракцій та інших комісій, і таким
чином отримують можливість ознайомитися з принципами роботи, взаємозвязками та
робочими процесами у парламенті. Окрім того, стипендіати регулярно відвідують
інформаційні програми та семінари, які організовуються Бундестаґом та політичними
фондами. До того ж стипендіати зараховуються на навчання до Гумбольдського
університету на літній семестр, а також можуть відвідувати лекції та семінари у
Берлінському вільному університеті та Технічному університеті Берліна.
Тривалість стажування: три місяці.
Програма триватиме: з 1 березня по 31 липня 2020 року.
Розмір стипендії: 500 євро на місяць, а також додатково покриваються витрати на
студентське медичне страхування на випадок захворювання, страхування від нещасного
випадку та страхування цивільної відповідальності, а також витрати на адміністративні
внески та соціальні збори. Учасникам надається безкоштовне помешкання в Берліні на весь
період стажування. У разі самостійного пошуку житла та проживання у приватному порядку
гарантується

субвенція

на

проживання

у

розмірі

300

євро.

Також

відшкодовуються транспортні витрати на прибуття та відбуття з Берліна..

учасникам
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Метою Програми є також розвиток та зміцнення відносин між Німеччиною та країнамиучасницями. Виходячи з цього, Бундестаґ очікує, що стипендіати будуть реалізовувати та
застосовувати знання, здобуті в рамках Програми, у своїй рідній країні.
Цільова аудиторія: талановита молодь, яка прагне активно працювати над впровадженням
демократичних цінностей на своїй батьківщині.
Вимоги до кандидатів:
•

українське громадянство;

•

диплом про вищу освіту (здобутий ступінь бакалавра, магістра, спеціаліста або
науковий ступінь) з будь-якої спеціальності;

•

вільне володіння німецькою мовою (щонайменше на рівні В2 відповідно до
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);

•

велика зацікавленість політичними та суспільними процесами, а також історією
Німеччини;

•

громадсько-політична активність;

•

обмеження по віку: дата народження після 1.3.1990.

Останній термін подання заявок: 31 липня 2019 року (включно)
Додаткова інформація: https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/weitere-themen/ips/1277694
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Програма університету Гельсінкі для студентів

Організатор: Університет Гельсінкі, Фінляндія.
Рівень підготовки: магістр.
Фінансування: повний грант (плата за навчання + 10 000 євро); повний грант на оплату
навчання; навчальний грант (10 000 євро).
Вартість навчання варіюється від 13 до 18 тис. євро на рік.
Тривалість навчання: 2 роки, денна форма (принаймні 55 ECTS на рік). Результати навчання
оцінюються за підсумками першого року, залежно від успішності стипендія продовжується.
Вимоги до кандидатів: диплом бакалавра з високим показником успішності.
Для отримання цього гранту учасники повинні вступити до магістратури університету. Ви
заповнюєте форму заявки до фонду з тією ж формою заявки, яка використовувалася для
подачі заявки на магістратуру.
Володіння мовою: сертифікат про володіння англійською мовою TOEFL або IELTS.
Термін подання заявок: грудень кожного року.
Додаткова інформація:
https://www.helsinki.fi/en/admissions/scholarship-programme#section-18787
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Fulbright Visiting Scholar Program
Організатор: Програма академічних обмiнiв імені Фулбрайта в Україні.
Призначення:

проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких

інституціях США на період від трьох до дев'яти місяців.
Участь у Програмі – це можливість набути цінний досвід, зітканий з десятків, сотень різних
напрацювань й досягнень, удоступнених у американському науковому середовищі; досвід,
що базований на живому спілкуванні «від людини до людини» й дискусійному обміні
думками; досвід, що спонукає не тільки робити порівняння й ініціювати зміни у власних
інституціях/сферах діяльності/дотичних галузях, але й стати їх активними учасниками;
досвід, що уможливлює вихід поза межі локального інтелектуального простору через
багатоактне спілкування й працю над спільними проектами з науковцями й інституціями
США, рівно ж як і інших країн світу.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни
Кваліфікаційні вимоги. У конкурсі можуть брати участь:
•

кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори наук;

•

дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), з
досвідом науково-дослідної роботи не менше п'яти років, з наявними публікаціями
(статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних
(міжнародних) наукових фахових виданнях;

•

діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи – з
повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), досвідом роботи не менше п'яти років,
значними професійними досягненнями, науковим доробком в обраній галузі
дослідження (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або
іноземних (міжнародних) фахових наукових виданнях.

Загальні вимоги до кандидатів:
•

мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу;

•

вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного
спілкування в англомовному науковому середовищі;

•

повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до
вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів.

Умови гранту:
Тривалість гранту – 3-9 місяців. Програма не передбачає здобуття наукового ступеня.
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Учасники Програми отримують:
•

щомісячну стипендію;

•

додаткові кошти для придбання професійної літератури;

•

медичне страхування;

•

квиток в обидва боки.

Комплект документів для участі у конкурсі (усі документи англійською мовою!):
•

[онлайнова анкета], розміщена за адресою https://apply.iie.org/fvsp2020 .
Інструкції до заповнення анкети;

Документи, що прописані в анкеті, але подання яких не є у переліку обов'язкових:
English Language Proficiency; Financial Support/Budget; Letter of Support From Home
Institution.
•

опис проекту наукових досліджень обсягом не більше 5-ти сторінок, 3.500 слів;
поданий/завантажений у відповідну секцію онлайнової анкети;

•

бібліографія до наукового проекту обсягом 1-3 сторінки, завантажена в онлайнову
анкету;

•

curriculum vitae, уміщений у відповідну секцію онлайнової анкети; обов'язковим
додатком до CV є список наукових публікацій;

•

три рекомендаційні листи; Зареєстровані згідно інструкцій рекомендодавці (секція
«Register Recommenders») виповнюють відповідні онлайн форми рекомендаційних
листів англійською мовою. Відповідальністю апліканта є попіклуватись про вчасне
подання рекомендацій.

•

лист-запрошення з американської інституції (за наявності, не є обов'язковим
документом, але бажаним);

•

обов'язкові

додаткові

форми:

(1) Signature

Form

(2) Згода

на

обробку

персональних даних (виповнені й роздруковані, з датою заповнення й засвідчені
особистим підписом, у двох примірниках надіслати поштою або ж принести за
адресою Офісу Програми імені Фулбрайта).
Відсутність будь-якого із перелічених вище документів, за винятком листа-запрошення,
унеможливить участь у конкурсі.
Критерії відбору кандидатів на участь у Програмі:
•

наукові досягнення й напрацювання;

•

послідовність наукових намагань, зв'язок попередньо набутого досвіду з цілями й
завданнями заявленим на конкурс проектом дослідження;
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9
з

чітким

обґрунтуванням важливості його реалізації для українських, рівно ж як і
американських, інституцій, та відповідної галузі у цілому;
•

переконливо продемонстрований потенціал до співпраці з американськими та
українськими колегами;

•

готовність до ініціювання й упровадження нових курсів/проектів/програм з дотичної
спеціалізації/фаху,

поширення

й

популяризація

отриманих

результатів

проведеного дослідження по поверненні в Україну.
Конкурсний відбір здійснюється в Україні й передбачає такі етапи:
•

перевірка наявності повного комплекту документів та відповідності заявників
вимогам конкурсу (жовтень 2019 року);

•

рецензування робіт американськими й українськими фахівцями та визначення
півфіналістів (листопад 2019 року);

•

співбесіда англійською мовою з півфіналістами; визначення рекомендованих
кандидатів на участь у Програмі американо-українською комісією (грудень
2019 року). Співбесіда відбувається тільки за умови особистої присутності
кандидата, інші способи її проведення - по скайпу, телефону тощо - не є
прийнятними. Місце проведення - Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні (вул.
Еспланадна, 20, кімн. 904, Київ).

•

затвердження стипендіатів Програми й поінформування про їх статус (квітеньтравень 2020 року).

Останній термін подання документів: 15 жовтня 2019 року (заповнити онлайнову
анкету до 15 жовтня 2019, 23:59).
Координатор програми: Вероніка Алексанич valeksanych@iie.org
Асистент програми: office.ukraine@iie.org
Додаткова інформація: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.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»
www.academy.gov.ua
або на сторінці відділу в мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/napa.international/

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління
при Президентові України
Відділ забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207
м. Київ, 04050
Інформаційний вісник підготувала:
Людмила Пономаренко

