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Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам підбірку грантів та стипендіальних програм!
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Стипендії для навчання в магістратурі у Німеччині
Організатор: Програма ім. Гельмута Шмідта, DAAD.
Призначення стипендій: для навчання в університетах Німеччини. Програма пропонує
можливість отримати ступінь магістра з однієї зі спеціальностей, які мають особливе
значення для соціального, політичного та економічного розвитку країн, звідки походять
стипендіати. Висококваліфіковані випускники з бакалаврським дипломом в галузі
політології, права, економіки та управління зможуть підвищити свою академічну
кваліфікацію та отримати практичну підготовку до майбутньої професійної діяльності у
своїй країні.
Стипендії надаються для навчання на магістерських програмах у таких університетах:
•

Школа Герті з врядування, Берлін: Магістр публічної політики / Hertie School of
Governance, Berlin: Master of Public Policy (MPP)

•

Університет Дуйсбург-Ессен: Магістр розвитку та врядування / University of
Duisburg-Essen: MA Development and Governance

•

Школа публічної політики Віллі Брандта в університеті Ерфурта: Магістр публічної
політики / Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt: Master of
Public Policy (MPP)

•

Університе Лойфана в Люнебурзі: Публічна економіка, право та політика / Leuphana
University of Lüneburg: Public Economics, Law and Politics (PELP)

•

Вища школа Оснабрюку: Менеджмент неприбуткових організацій / Hochschule
Osnabrück: Management in Non-Profit Organisations

•

Університет Оснабрюку: Магістр демократичного врядування та громадянського
суспільства / University of Osnabrück: Master of Democratic Governance and Civil
Society

•

Університет Пасау: Магістр врядування та публічної політики / University of
Passau: Master of Governance and Public Policy

•

Університет

Потсдаму:

Магістр

публічного

менеджменту

/

University

of

Potsdam: Master of Public Management (MPM)
Навчальні програми мають міжнародну спрямованість та викладаються німецькою та/або
англійською мовами.
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Розмір стипендії:
Стипендіати DAAD в рамках Програми Гельмута-Шмідта звільняються від плати за
навчання. DAAD платить щомісячну стипендію в розмірі 750 євро. Стипендія також включає
в себе внесок за медичне страхування в Німеччині, відповідні витрати на поїздку, субсидію
на навчання та дослідження, а також субсидії на оренду та/або допомогу для подружжя
та/або дітей, в залежності від обставин.
До початку навчальних програм всі стипендіати отримують 6 місяців курсів з німецької
мови з квітня 2018 року по вересень 2018 року.
Вимоги до кандидатів:
•

диплом про освіту;

•

знання англійської (та німецької);

•

політична та соціальна активність;

•

переконливий опис навчального проекту у Німеччині, а також особиста мотивація
та очікувані здобутки після повернення на батьківщину.

Диплом університету повинен бути отриманий не пізніше, ніж за шість років до подачі
заявки на стипендію.
Усі магістерські програми мають додаткові вимоги, які апліканти повинні виконати
обов’язково.
Останній термін подання документів: 31 липня 2017 року.
Додаткова інформація: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148scholarshipdatabase/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&q=public%20policy&page=1&detail=5002639
7
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Стипендії Фонду ім. Фрідріха Еберта для навчання в Німеччині
Організатор: Фонд ім. Фрідріха Еберта.
Тривалість аплікаційного процесу: 4-7 місяців.
Стипендія включає:
•

650 євро на місяць (основна стипендіальна програма) / 1000 євро на місяць
(магістерська стипендіальна програма);

•

276 € сімейної допомоги, якщо це необхідно;

•

Відшкодування витрат на охорону здоров'я;

•

Будь-який дохід, що перевищує 400 євро на місяць, буде зарахований у стипендію.

Фонд підтримує:
•

всі напрями підготовки;

•

PhD програми.

Фонд підтримує тих аплікантів, які вже вступили в університет в Німеччині або мають
наукового консультанта для докторської дисертації.
Вимоги до кандидатів: хороше володіння німецькою мовою (C 1, TestDAF), навіть якщо
навчання відбуватиметься на англомовній програмі.
Очікування від стипендіатів:
•

На регулярній основі брати участь у позакласних семінарах та заходах Фонду;

•

Досягти у навчанні результатів, що перевищують середній рівень;

•

Продовжувати та активізувати свою соціально-політичну діяльність.

Наприкінці кожного семестру, семестровий звіт необхідно подати Фонду, у якому описано
поточну академічну успішність стипендіата та його соціальну активність.
Додаткова інформація: https://www.science-community.org/ru/node/180551?did=070717
http://www.fes.de/studienfoerderung/information-in-english
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Гранти для отримання диплому для іноземних студентів
в Гамбурзькому університеті в Німеччині
Організатор: Університет Гамбургу, Німеччина.
Розмір гранту: максимум 450 євро.
Тривалість: до 12 місяців.
Цільова аудиторія: студенти бакалаврату та магістратури (BA, BSc/MA, MSc), які прагнуть
отримати диплом університету Гамбургу, та чий щомісячний прибуток не перевищує 450
євро.
Грант поширюється на отримання таких ступенів: Diplom, Magister, Staatsexamen.
Грант не призначений для повного фінансування фінальної стадії навчання. Швидше, це
додаткова підтримка на шляху до ступеня.
Заявки подаються протягом усього року: 1 січня / 1 квітня / 1 липня / 1 жовтня.
Додаткова інформація:
https://www.uni-hamburg.de/en/internationales/studieren-an-der-uhh/finanzierung-desstudiums/examensstipendien.html
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Інновації та можливості в молодіжній роботі: Україна та Польща
Організатор: ГО «Добросвіт» (Україна) спільно з ГО «Association SFERA Poland» (Польща).
Мета: Розвиток громадської активності молоді та підвищення рівня участі молоді у
молодіжних заходах.
Терміни проведення: з 03 по 08 вересня 2017 року.
Місце проведення: м. Запоріжжя (Україна).
Основні напрямки роботи: навчальні сесії з SMM, PR, фандрейзингу та проектного
менеджменту у молодіжній роботі для реалізації заходів, що орієнтовані на збільшення
відсотку залученості молоді до громадської активності, отримання молоддю знань та
навичок, що відповідають сучасним потребам у молодіжній сфері.
Робоча мова проекту: англійська. Всі матеріали, презентації, навчання і спілкування буде
проходити англійською мовою. Під час деяких сесій буде забезпечено українськоанглійський переклад.
Вимоги до учасників з України:
•

молодь 18-35 років;

•

досвід роботи з молоддю у громадському або державному секторі;

•

знання англійської мови на розмовному рівні (не є перевагою для участі);

•

досвід реалізації молодіжних заходів на обласному, всеукраїнському або
міжнародному рівнях (є перевагою для участі);

•

готовність ділитись досвідом та активно працювати під час всього проекту;

•

зацікавлені у розповсюдженні отриманого досвіду у своєму регіоні.

Фінансування здійснюється Міністерством молоді та спорту України в рамках українськопольських обмінів молоддю та покриває витрати на проживання, харчування, проїзд (за
наявності оригіналів квитків, але не більше 400 грн. в межах України), трансфер по
м.Запоріжжя та роздаткові матеріали.
Останній термін подачі документів: до 31 липня 2017 року включно.
Для участі необхідно надіслати резюме та мотиваційний лист (не більше 1 стор.) на
електронну адресу ngo.dobrosvit@gmail.com з поміткою «Українсько-Польські обміни».
Процес відбору буде проходити шляхом аналізу резюме, мотиваційних листів учасників,
Скайп-інтерв'ю. Результати відбору будуть оголошені не пізніше 07 серпня 2017 року.
Додаткова інформація: https://www.science-community.org/ru/node/180496?did=070717
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Дослідницькі стипендії в університеті Фрайбурга
Організатор: Адміністрація університету Фрайбурга, Швейцарія.
Мета: заохочення іноземних науковців здійснювати дослідження в університеті.
Цільова аудиторія: аспіранти та дослідники зі ступенем.
Тривалість проведення досліджень: 4 місяці для аспірантів, 1–3 місяці (максимум 5) для
кандидатів наук.
Спеціальності: всі спеціальності університету.
Перелік можна знайти тут: http://www.unifr.ch/recherche/en/areas
Рівень: проведення досліджень.
Розмір гранту:
•

Для аспірантів – CHF 1 700 на місяць.

•

Для дослідників зі ступенем кандидата наук – CHF 1 900.

Документи треба надсилати онлайн та звичайною поштою.
Останній термін подання документів: 28 лютого, 31 липня.
Додаткова інформація:
http://unistudy.org.ua/unifr-grants/
http://www.unifr.ch/international/en/in/bourse
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Fulbright Scholar Program
Організатор: Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Україні.
Призначення:

проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких

інституціях США на період від трьох до дев'яти місяців.
Цільова аудиторія: у конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; діячі
культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового
ступеня з досвідом роботи не менше п'яти років та аспіранти або здобувачі напередодні
захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни.
Кандидати, які активно займаються дослідницькою роботою у таких галузях, як
політологія, державне управління, зокрема розбудова демократії та громадянського
суспільства, мають можливість вибирати Інститут Кеннана у Вашингтоні як місце
проведення досліджень. Стажування триває 6 місяців і розпочинається з 1 вересня або 1
березня.
Вимоги до кандидатів:
•
•
•

мати українське громадянство та проживати в Україні;
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, яку отримують учасники програм обмінів.

Умови гранту:
Тривалість гранту – 3-9 місяців. Програма дає унікальну можливість провести дослідження
та досягнути поставлені наукові цілі, побачити чим дихає світ, які нові відкриття та доробки
існують у певних галузях у США, встановити професійні контакти з американськими
колегами і через Світову спільноту фулбрайтівців, з науковцями з інших країн.
Програма не передбачає здобуття наукового ступеня.
Учасники Програми отримують:
•
•
•
•

щомісячну стипендію;
додаткові кошти для придбання професійної літератури;
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:
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анкета з прикріпленим описом проекту наукових досліджень та бібліографією до
нього - http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/36/application.html;
curriculum vitae;
три рекомендаційні листи;
лист-запрошення (якщо є).

Опис проекту наукових досліджень та curriculum vitae подають англійською

та

українською мовами.
Найважливіші критерії при відборі кандидатів:
•
•

•
•

попередні наукові досягнення;
переконливий та добре розроблений науковий план стажування з чітким
обґрунтуванням необхідності та важливості його реалізації для українських
інституцій;
потенціал до співпраці з американськими та українськими колегами над проектами,
які матимуть суттєвий вплив на освіту в Україні;
готовність до ініціювання та запровадження нових курсів з гуманітарних та
суспільних дисциплін, розповсюдження передових методів навчання та викладання.

Відбір учасників на конкурсній основі відбувається в Україні й передбачає наступні етапи:
•
•
•
•

перевірку документів щодо повноти їх заповнення та відповідності заявників
вимогам конкурсу (жовтень 2017);
рецензування робіт американськими та українськими фахівцями та визначення осіб,
які вийшли до півфіналу (листопад 2017);
співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір фіналістів
американсько-українською комісією (середина грудня 2017);
затвердження рекомендованих кандидатів (квітень - травень 2018).

Остаточне рішення щодо надання гранту приймає Наглядова рада науковців імені
Фулбрайта (США). Рада з міжнародних обмінів науковців затверджує університети або
науково-дослідні інституції у відповідності до академічних або наукових інтересів та
професійних цілей кандидатів.
Останній термін подачі документів: до 15 жовтня щороку.
Офіс Програми імені Фулбрайта: вул. Еспланадна, 20, кiмн. 904, Київ 01001
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

Інформаційний вісник № 7 (91)

10 липня 2017 року

10

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/
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