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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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Магістерські програми у сфері політичних студій в
Університеті Тарту (Естонія) в 2015-2016 рр.
Організатор: Інститут урядування та політичних студій університету Тарту
(Естонія).
Про університет: Університет Тарту належить до 3% найкращих університетів
світу (Times Higher Education World University Rankings 2013-2014). В 2011 році
Університет Тарту був визнаний одним з “найперспективніших університетів Східної
Європи, які претендують на світове визнання”.
Додаткова інформація
ukrainian-want-study-estonia.

про

університет:

http://www.rti.ut.ee/en/why-should-

Магістерські програми:
Демократія та управління: http://ut.ee/democracy;
Міжнародні відносини та регіональні дослідження: http://ut.ee/irrs;
Студії Балтійського Регіону: http://ut.ee/baltic.
Мова навчання: англійська.
Всі програми поєднують всеохоплюючу академічну підготовку та навчання за
основною спеціалізацією. Таким чином, випускники програм, стають кваліфікованими
фахівцями, готовими до роботи на державній службі, в приватному секторі чи в
академічній сфері.
Стипендії: повні (які покривають вартість навчання та кошти на проживання) та
часткові (які покривають вартість навчання); стипендії доступні для найкращих
аплікантів (беруться до уваги попередні оцінки та мотивація).
Цільова аудиторія: всі бажаючі, незалежно від їхнього теперішнього навчального
профілю та спеціалізації.
Останній термін подачі заявки: 16 квітня 2015 року.
Контактна особа: Майлі Вілсон (Maili Vilson) maili.vilson@ut.ee (листи надсилати
англійською мовою).
Додаткова інформація: http://www.rti.ut.ee/en/prospective-students,
maili.vilson@ut.ee
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IV регіональний тренінг-семінар для молодих лідерів
з України
Організатор: Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи.
Про семінар: семінар є прекрасною можливістю для зустрічей та спілкування з
міжнародними та українськими політиками, експертами, депутатами місцевих рад,
членами Делегації України до Конгресу місцевих та регіональних влад.
Мета семінару: обмін думками та досвідом у розвитку місцевої демократії в
Україні та ознайомлення з подібною практикою в країнах Європи; підвищення
обізнаності молодих лідерів України з питань Європейської Хартії про місцеве
самоврядування; ознайомлення із загальними принципами місцевої та регіональної
демократії, а також із механізмами залучення громадськості до плануванні ініціатив і
прийняття рішень; посилення розуміння учасників щодо питань етики та протидії
корупції на місцевому рівні.
Дата проведення: 3-5 березня 2015 року.
Місце проведення: м. Дніпропетровськ.
Цільова аудиторія: соціально та політично активні чоловіки та жінки віком до 35
років з Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Донецької, Луганської областей, які
представляють такі цільові групи:
лідери громадських організацій або професійних асоціацій;
нещодавно обрані на посаду депутата місцевої ради, а також міського,
сільського, селищного голови або ті, хто брали участь у місцевих виборах;
представники місцевих осередків політичних партій України;
неформальні лідери: блогери, журналісти, представники громадянського
суспільства;
представники активних громадських груп.
Організатори надаватимуть перевагу учасникам, які до цього часу не брали участь
у подібних програмах навчання та/або стажування в Україні чи за кордоном. Знання
англійської мови для участі у семінарі є бажаним, проте не обов’язковим критерієм для
відбору.
Останній термін подачі заявки: до 15 лютого 2015 року.
Аплікаційна форма: http://www.civicua.org/grants/view.html?q=2390100
Заповнену аплікаційну форму з фотографією необхідно надіслати на електронну
адресу: viktoriia.tereshchenko@coe.int.
Остаточний відбір учасників, а також короткі інтерв’ю (у скайпі або по телефону) з
кандидатами відбудуться до 20 лютого 2015 року. Обраним кандидатам буде надана
більш детальна інформація щодо участі у семінарі.
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Міжнародна літня школа Transparency International
Організатор: Трансперенсі Інтернешнл (Transparency International) — міжнародна
громадська організація по боротьбі з корупцією та дослідженні питань корупції у світі.
Про школу: це щорічний найсучасніший антикорупційний та звітний тренінг для
майбутніх лідерів. Учасники отримають можливість ознайомитися з останніми
досягненнями у галузі антикорупційної та звітної діяльності, а також отримають
справжні можливості спробувати та впровадити свої ідеї на практиці. З часу її заснування
в 2010 році навчання в школі пройшли більше 450 молодих лідерів з 60 країн.
Формат навчання: лекції, семінари, тренінги, обговорення, соціальні заходи та
навчальні поїздки.
Цільова аудиторія: студенти старших курсів, аспіранти та молоді спеціалісти
віком до 35 років. Учасники з приватного та державного сектору, представники
громадських організацій та навчальних закладів.
Дата проведення: 6-12 липня 2015 року.
Місце проведення: м. Вільнюс, Литва.
Стипендії: доступна обмежена кількість стипендій для студентів з певних країн
(Україна серед них). Стипендія покриває витрати на транспорт, навчання і проживання.
Останній термін подачі заявки (на стипендію): 1 травня 2015 року.
Учасники, що подадуть заявки на отримання стипендії будуть поінформовані про
результати процедури відбору до 22 травня 2015 року.
Останній термін подачі заявки (без стипендії): 15 травня 2015 року.
Учасники будуть поінформовані про результати процедури відбору до 22 травня
2015 року.

Для подачі заявки необхідно заповнити аплікаційну форму:
http://transparencyschool.org/apply/
Додаткова інформація:
http://transparencyschool.org/, admissions@transparencyschool.org
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Закордонне стажування для викладачів українських ВНЗ
Тема стажування: “Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи
згідно з положеннями європейських кваліфікаційних рамок”. Європейські кваліфікаційні
рамки – рамка кваліфікацій європейського простору вищої освіти та Європейська рамка
кваліфікацій для навчання протягом життя (Lifelong Learning Programme).
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.
Цільова аудиторія: викладацький склад, методичний та адміністративний
персонал вищих навчальних закладів України (30 осіб).
Дата проведення: 8-14 березня 2015 року (7 днів).
Місце проведення: м. Лодзь, Польща.
Програма 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, фінансованими з джерел ЄС: приклади, досвід, вимоги до учасників
подібних проектів.
Програма стажування передбачає 108 годин (72 години лекційних та практичних
занять та 36 годин самостійної роботи).
Окрім навчання учасники стажування зможуть отримати пропозиції про співпрацю
від польських ВНЗ та в рамках стажування підписати двосторонні угоди про співпрацю
між університетами.
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.
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Вартість включає: проїзд, проживання (двомісні номери), дворазове харчування
(сніданки та обіди), навчання, роздатковий матеріал, сертифікат, культурна програма,
інтеграційна та підсумкова вечірки, візова підтримка (без врахування візового та
консульського збору). У вартість не входить проїзд до міста Львів, вечері крім
інтеграційної та харчування в дорозі.
Для участі в проекті необхідно надіслати заповнену анкету та CV (українською
мовою) на адресу: cons.ceasc@gmail.com з приміткою “lodz_ERK_2015”.
Останній термін подачі заявки: до 5 лютого 2015 року включно.
Додаткова
інформація:
stazhuvannya-dlya-vikladachiv-berezen/

http://www.ceasc-bw.com/products/zakordonne-
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Навчальна програма Коледжу імені Фрiдрiха Гьорделера
“Належне управління” (“Good Governance”)
Організатор: Коледж імені Фрiдрiха Гьорделера, Фонд Роберта Боша.
Мета: поглиблення знань у галузі політичних взаємостосунків та міжнародного
співробітництва.
Цільова аудиторія: молоді управлінці з досвідом роботи, що працюють в
урядових установах, неурядових організаціях та бiзнес-секторi з Вірменії, Азербайджану,
Білорусії, Грузії, Молдови, Росії, Туреччини та України.
Вимоги до кандидатів: університетський диплом, декілька років досвіду роботи,
підтримка роботодавця, пропозиції та зацікавленість в питаннях належного врядування
та політики, соціальна відповідальність, лідерські якості, відмінні знання англійської та
німецької мов.
Робоча мова: німецька.
Формат програми: зустрічі з фахівцями в галузі громадянського суспільства,
політики та управління з Німеччини та ЄС, поглиблене навчання під час семінарів.
Тривалість програми: 1 рік.
Дата та місце проведення: 9 серпня – 19 вересня 2015 року в Берліні / жовтень
2015 року – серпень 2016 року в своїй країні / березень і серпень 2016 року в Берліні.
Місце проведення: м. Берлін, Німеччина.
Витрати: Фонд Роберта Боша покриває витрати на транспорт, проживання,
семінари та при потребі на курси з німецької мови, а також виплачує відрядні 400 євро.
Останній термін подачі заявки: 2 березня 2015 року.
Додаткова інформація
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/1163.asp

Інформаційний вісник № 2 (57), 3 лютого 2015 року

Сторінка 8

8

Fulbright Graduate Student Program
Організатор: Програма академічних обмінів iменi Фулбрайта в Україні.
Цільова аудиторія: студенти старших курсів, випускники ВНЗ.
Про програму: навчання в американських університетах від одного до двох років
на здобуття ступеня магістра.
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 (Non-Degree Study
Program); підготовка до кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури (Doctorate
Program).
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі
дисципліни.
*За винятком спеціальностей: бухгалтерський облік, аудит, логістика,
менеджмент, маркетинг, бізнес, управління бізнесом, клінічна медицина.
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

Інформаційний вісник № 2 (57), 3 лютого 2015 року

Сторінка 9

Вимоги до кандидатів:
мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення
конкурсу;
володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного
спілкування в англомовному академічному середовищі;
мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії
(у серпні 2015 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:
анкета;
обов'язкові додаткові форми;
три рекомендаційні листи;
копії всіх документів про вищу освіту;
портфоліо (для кандидатів з творчих напрямків).
Останній термін подачі заявки: 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/en/pages/19/student.html
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Сторінка 10
10

Українська школа політичних студій
Організатор: Українська школа політичних студій.
Про організатора: мережево-освітній проект, який протягом восьми років
об’єднав більше 300 представників успішної молоді з різних сфер – державних
службовців, юристів, бізнесменів, науковців, політиків, журналістів та громадських
діячів.
Цільова аудиторія: громадяни України віком до 35 років, які мають вищу освіту і
мають значні професійні досягнення у сфері політичної, громадської, наукової та
підприємницької діяльності, журналістики, політики, юриспруденції.
Знання іноземних мов є додатковою перевагою.
Дата і місце проведення: чотири сесії протягом року: три національні сесії в
Україні (м. Київ, м. Одеса, м. Львів) та одна міжнародна : Всесвітній Форум Демократії – у
Раді Європи (м. Страсбург, Франція).
Останній термін подачі заявки: 20 лютого 2015 року.
Вартість участі: витрати на участь (проживання, харчування, навчання, роздаткові
матеріали, переліт до Страсбургу тощо; крім проїзду у межах території України)
покриваються за рахунок Школи та її партнерів.
УШПС встановлює реєстраційний внесок, що на 2015 рік не перевищуватиме
еквіваленту 450 євро по курсу НБУ на день початку відбору.
Додаткова інформація:
vidbir-2015-rozpochato

http://www.usps.org.ua/index.php/ua/news-ua/item/138-
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Сторінка 11
11

Тренінг у Львові “Написання проектів. Фонди ЄС”
Організатор: Центральноєвропейська академія навчань та сертифікації (CEASC),
м. Бидгощ,Польща.
Мета

тренінгу: ознайомити учасників тренінгу з особливостями розробки

проектних ідей та підготовки проектних пропозицій для залучення фінансування
проектів від структурних фондів ЄС та донорів, що працюють в Україні.
Місце проведення: м. Львів.
Дата проведення: 7-8 лютого 2015 року, 10:00.
Вартість: 1 500 грн.
Основні теми тренінгу:
Програма діяльності структурних фондів ЄС та їх зорієнтованість на Україну.
“Тверді” та “м'які” проекти.
Інструмент Horyzont 2020, портал учасника, алгоритм реєстрації, подачі
проектних заявок та звітування.
Специфіка

міжнародних

проектів.

Пошук

відповідних

партнерів

за

кордоном. Розподіл зон відповідальності та ресурсів. Партнерська угода.
Визначення та формулювання проблеми проекту.
Визначення цільових груп проекту.
Мета, завдання та методи виконання проекту.
Розробка плану виконання проекту.
Визначення очікуваних результатів виконання проекту.
Бюджет проекту.
Оцінка та моніторинг виконання проекту.
Додатки до проектної заявки.
План

та

опис

тренінгу

можна

отримати,

надіславши

“trening_project” на адресу school.mbaproject@gmail.com
Додаткова інформація:
http://www.ceasc-bw.com/products/trening-febr/
school.mbaproject@gmail.com

відповідний

запит
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Сторінка 12
12

Літня школа Флетчера
з вивчення ненасильницьких конфліктів
Організатор: Школа права та дипломатії Флетчера при Університеті Тафтса,
м. Бостон, Массачусетс, США.
Про школу: навчання присвячене громадянському опору випадкам порушення
прав, свобод та законів, наприклад захист демократії в Гонконгу, захист прав жінок в
Індії, протидія насильству в Мексиці та корупції в Камбоджі, опір автократії в Україні. З
2006 року навчання пройшли більше 400 учасників з більше, ніж 90 країн світу.
Цільова аудиторія: вчені та
громадянського суспільства, активісти.

педагоги,

журналісти,

аналітики,

лідери

Дата проведення: 7-12 червня 2015 року.

США.

Місце проведення: Школа Флетчера, Університет Тафтса, м. Бостон, Массачусетс,

Вартість: організація покриває харчування, проживання, навчальні матеріали та
інші витрати.
Реєстраційний збір: від 500 до 2000 доларів, залежно від річного бюджету
організації. Суму реєстраційного внеску потрібно уточнювати у організатора заходу.
Останній термін подачі заявки: 16 лютого 2015 року.
Додаткова інформація:
http://www.nonviolent-conflict.org/index.php/learning-and-resources/educationalinitiatives/fletcher-summer-institute/fsi-2015
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Сторінка 13
13

Стажування у Великобританії
“Система прямої електронної демократії”
Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Про програму: “Електронне врядування як система прямої електронної демократії
і основа надання адміністративних послуг” у рамках проекту “Навчальні програми
професійного зростання” Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Цільова аудиторія:
представники державних органів влади, органів місцевого самоврядування;
представники неурядових організацій;
представники приватних компаній, зокрема підприємств інформаційних
технологій;
фахівці, що беруть участь або мають можливість впливати на розробку і
впровадження політики електронного урядування.
Дата проведення: 11-18 квітня 2015 року.
Місце проведення: Велика Британія.
Вартість: безкоштовно.
Усі витрати учасників програми покриваються проектом,
виготовлення закордонного паспорта та витрат на території України.

окрім

вартості

Знання англійської мови: не вимагається, з групою працюють перекладачі.
Учасники відбиратимуться шляхом відкритого конкурсу. Група складатиметься з
10 осіб.
Останній термін подачі документів: 6 лютого 2015 року.
Додаткова інформація та онлайн-анкета:
www.ptp.ceume.org.ua.
http://ptp.ceume.org.ua/elektronne-vryaduvannya-yak-sistema-pryamo%D1%97elektronno%D1%97-demokrati%D1%97-i-osnova-nadannya-administrativnix-poslug
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Сторінка 14
14

Стипендії імені Лейна Кіркланда:
навчання в Польщі для молодих лідерів
Організатор: Польсько-Американський Фонд Свободи і Фонд “«Освіта для
Демократії”.
Про програму: реалізація Програми відбувається в рамках двосеместрового
навчання у вищих навчальних закладах Польщі та 2-4 тижневих професійних стажувань
у державних або приватних установах і організаціях.
Розмір гранту: 1800 PLN на місяць (орієнтовно €430).
Цільова аудиторія: молоді лідери–експерти в політиці, працівники органів
державної влади, підприємці, менеджері неурядових організацій, діячі культури,
викладачі

ВНЗ,

журналісти,

зацікавлені

у

розвитку

демократії,

економіки

і

громадянського суспільства у своїх країнах та в регіоні.
Вимоги до кандидатів:
повна вища освіта (ступінь магістра);
вік до 35 років (в обґрунтованих випадках до 40 років);
знання польської мови або англійської мови у випадку обрання кандидатом
конкретного навчального курсу на цій мові;
досвід професійної діяльності – мінімум два роки.
Необхідні документи:
1. Заповнена онлайн заявка на участь в програмі;
2. Мотиваційний лист з обґрунтуванням намірів кандидата стосовно участі в
Програмі (4000-6000 знаків з урахуванням пробілів);
3. Два рекомендаційних листи;
4. Копія диплому про вищу освіту.
Останній термін подачі заявки: 1 березня 2015 року.
Рекомендаційні листи та копію диплому потрібно відсканувати і надіслати на
електронну адресу: kirkland@kirkland.edu.pl. Аплікаційну форму необхідно заповнити
онлайн на сайті: http://www.kirkland.edu.pl/
Додаткова інформація: http://www.kirkland.edu.pl/
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Сторінка 15
15

Грантова програма “Всесвітні студії”
Організатор: Фонд Віктора Пінчука.
Про програму: Фонд Віктора Пінчука приймає заявки на участь у конкурсному
доборі програми “Всесвітні студії”. Талановиті молоді українці віком до 35 років мають
змогу отримати гранти на навчання за магістерськими програмами у провідних світових
навчальних закладах.
Тривалість гранту: 1-2 роки.
Цього року насамперед будуть підтримані заявки на навчання в таких галузях:
аграрні науки;
екологія та охорона навколишнього середовища;
право;
державне управління;
альтернативна енергетика;
аерокосмічна інженерія.
Фонд також розгляне заявки для отримання гранту і в інших галузях, але
потенційні кандидати матимуть представити обґрунтування доцільності підтримки
навчання за обраною спеціальністю.
Умови участі: потенційні апліканти на гранти програми “Всесвітні студії” мають
бути зарахованими до магістерської програми закордонного університету та мати
відповідне документальне підтвердження.
Розмір гранту: до $50 000.
Розмір гранту буде встановлюватись окремо для кожного випадку. Більшість
грантів покриватиме до 60% всієї необхідної суми на оплату навчання, підручники та
медичне страхування, але не більше $50 000 за весь навчальний період (1-2 роки).
Студенти повинні будуть покрити решту витрат своїм чи спонсорським коштом.
Останній термін подачі заявки: 15 травня 2015 року.
Додаткова інформація: http://worldwidestudies.org/
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Сторінка 16
16

Регулярні семінари у Німеччині
на тему політики та права
Організатор: Представництво Фонду Фрідріха Науманна за Свободу та Академія
імені Теодора Гойсса.
Академія імені Теодора Гойсса організовує протягом року освітні семінари на
різну тематику:
посилення ролі неурядових організацій в суспільстві;
верховенство права;
належне врядування;
лідерство у політичній сфері;
стратегічне планування для політичних партій.
Робоча мова: англійська.
Деякі

семінари

пропонуються

з

синхронним

перекладом

на

російську,

французьку, іспанську, арабську. Якщо кандидат з України чи Білорусі надсилає
документи англійською мовою – біографію, мотиваційний лист і коротку анкету, а
організатори обирають його для участі в заході, Представництво Фонду Фрідріха
Науманна за Свободу в Україні допомагає організувати переліт і оформлення візи.
Витрати: організатори в Німеччині беруть на себе усі витрати, пов'язані з
поїздкою. Однак кандидат сплачує членський внесок, коли приїздить на семінар до
Німеччини.
Членський внесок: €130.
Контактна особа: Аліна Кураш, ukraine@fnst.org. До запиту необхідно долучити
біографію та мотиваційний лист англійською мовою.
Розклад наступних семінарів:
http://www.visit.fnst.org/webcom/show_article.php/_c-1171/_nr-28395/i.html
Додаткова

інформація:

775/_lkm-697/i.html

http://www.ukrajina.fnst.org/webcom/fancyuri.php/_c-
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Сторінка 17
17

Стипендія в Торонто, Канада
“Українська політика, культура та суспільство”
Організатор: Освітній фонд Петра Яцика та Центр європейських, російських та
євразійських студій (CERES) Університету Торонто, Канада.
Про стипендію: дослідницька стипендія Петра Яцика за напрямом “Українська
політика, культура та суспільство”. Програма включає в себе дослідження та
викладання.
Мета: підтримка найбільш перспективних молодих дослідників, які вивчають
сучасну Україну та проводять поглиблені наукові дослідження у галузі української
політики, культури та суспільства.
Місце навчання: Центр європейських, російських та євразійських студій (CERES)
Університету Торонто, Канада.
Цільова аудиторія: молоді вчені зі ступенем PhD у галузі соціальних і
гуманітарних наук з науково-дослідним та викладацьким акцентом на сучасній Україні.
Тривалість: 12 місяців.
Розмір стипендії: $40 000. Стипендія також покриває витрати, пов'язані з
дослідженням і поїздками.
На період програми стипендіата буде запрошено до резиденції CERES (Торонто).
Останній термін подачі заявки: 6 березня 2015 року.
Заява подається на електронну адресу: jacyk.program@utoronto.ca разом з такими
документами:
1.
опис дослідження (2 сторінки через подвійний інтервал);
2.
резюме;
3.
2 рекомендаційні листи.
Контактна
особа:
olga.kesarchuk@utoronto.ca

Ольга

Кесарчук,

адміністратор

Додаткова інформація:
http://sites.utoronto.ca/jacyk/postdoctoral%20fellowship/index.htm

програм,

Інформаційний вісник № 2 (57), 3 лютого 2015 року

Сторінка 18
18

Звітна конференція
в Міжнародному гуманітарному університеті
Організатор: Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса.
Цільова аудиторія: викладачі, науковці та практики, а також здобувачі, аспіранти,
магістранти та студенти.
Дата проведення: 15 травня 2015 року.
Секції та наукові напрямки конференції:
1.
Правознавство (теорія та історія держави і права, кримінальне право, процес
та криміналістика, конституційне право, цивільне, господарське право і процес,
міжнародне право та порівняльне правознавство).
2.
Економіка і менеджмент (економіка, міжнародні економічні відносини,
менеджмент, фінанси, управління проектами).
3.
Комп’ютерні науки, інформаційна безпека та фізико-математичне
моделювання.
4.
Медицина та фармація.
5.
Лінгвістика і викладання мов (переклад та мовознавство, іноземні мови,
викладання мов).
6.
Гуманітарні науки, мистецтвознавство (філософія, історія, політологія,
соціологія, психологія, педагогіка, культурологія, дизайн)
Для участі в конференції необхідно:
1.
Заповнити
онлайн
анкету
учасника
за
посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1BeIDWKl_9Lg3QV48nvFpDnVJWkc02lnB70EUFmb8qZk
/edit .
2. Відправити тези/статтю на адресу заходу – conference.mgu@gmail.com
до 15 квітня 2015 року.
3. Після підтвердження отримання статті оплатити організаційний внесок із
розрахунку (не стосується одноосібних статей докторів наук):
- 30 грн. за сторінку для студентів, магістрантів, аспірантів і здобувачів;
- 40 грн. за сторінку для викладачів та практиків;
- 25 дол. за статтю від іноземного автора.
Останній термін подачі тез/статей: до 15 квітня 2015 року.
Контактна особа: Крижановська Тетяна Олександрівна, к.філос.н, доцент кафедри
загальногуманітарних
дисциплін,
тел.
067-745-17-93,
066-415-72-96,
conference.mgu@gmail.com
Додаткова інформація:
http://stat.aresponder.com/urls/4774619/MTQxMDAy/8d6ee405b6a8620b08c1eff
66bc28136
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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

