Національна академія
державного управління при Президентові України

Відділ забезпечення міжнародних зв’язків

1 грудня 2017 року
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Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам підбірку стипендіальних, навчальних програм,
стажувань та тренінгів!
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Коледж Європи пропонує стипендії для випускників університетів
з України та інших країн Європейської політики сусідства
Організатор: Коледж Європи.
Цільова аудиторія: для випускників університетів з країн Європейської політики сусідства,
зокрема з України.
Стипендії поширюються на такі країни (за абеткою): Азербайджан, Алжир, Білорусь,
Вірменія, Грузія, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Марокко, Молдова, Україна,
Палестинська автономія, Сирія та Туніс.
Тривалість стипендії: 2018-2019 роки.
Стипендії на навчання покривають: вартість навчання, проживання, харчування та дорожні
витрати.
Процедура відбору:
Базову інформацію про навчання кандидат може отримати на веб-сторінці Коледжу
(www.coleurope.eu). Там можна дізнатися про академічні та мовні вимоги програми:
•

https://www.coleurope.eu/admissions-apply-online/academic-requirements

•

https://www.coleurope.eu/website/study/language-service/languagerequirements/accepted-language-tests-and-diplomas

Далі

кандидати

мають

зареєструватися

та

подати

свою

заявку

онлайн

-

https://www.coleurope.eu/admission.
Разом із аплікаційною формою кандидат має також подати документи, що їх вимагає
програма (див. інструкції для заявників - https://www.coleurope.eu/admission/applyonline/explanatory-note-concerning-applications-admission).
Кінцевий термін подачі документів: 17 січня 2018 року.
Всі заявки оцінюватимуть у навчальних департаментах Коледжу Європи. Буде здійснено
попередній відбір кандидатів. Попередньо відібраних кандидатів запросять на співбесіду з
професорами та асистентами департаментів, на які вони подавали свої кандидатури.
Фінальні рішення щодо прийняття того чи іншого кандидата та надання їй/йому стипендії
ухвалюватимуть після того, як буде проведено всі співбесіди з заявниками з країн
Європейської політики сусідства. З кандидатами зв’яжуться електронною поштою.
Додаткова інформація: https://www.coleurope.eu/study
https://www.coleurope.eu/admission/scholarships
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Розвиток лідерського потенціалу університетів України
Організатор: Британська Рада у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної
академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика
Британія), а також за підтримки Міністерства освіти і науки України.
Тривалість Програми: з 2016 по 2019 роки.
Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України є інноваційним
проектом з формування культури лідерства у вітчизняній вищій освіті. Програма поєднує
серію навчальних модулів від провідних тренерів Фундації лідерства у вищій освіті (Велика
Британія), можливість здійснення навчального візиту до британського партнерського ВНЗ,
а також практику лідерського потенціалу у формі роботи над інституційним проектом змін.
У Програмі беруть участь університетські команди у складі 7 осіб, які об’єдналися для
роботи над проектом інноваційних змін задля розвитку університету. Члени команди
представляють усі ланки університетської спільноти – управлінську (ректор / проректор і
керівник(и) структурних підрозділів), адміністративну, академічну та студентську. Кожен
член команди відповідає за реалізацію певного напряму роботи над проектом змін, бере
активну участь у діяльності команди і робить вагомий внесок в її успіх.
У рамках Програми університетська команда відвідує навчальні модулі у форматі «5+2»:
5 осіб беруть участь у компоненті «Командне лідерст во» («Team»), а 2 особи – у
компоненті «Молоді лідери» («Young leaders»).
Останній термін подання заявок на участь: до 17 грудня 2017 року.
Інформаційна

зустріч

з

приводу

оголошення

конкурсу

(4

грудня

2017

року):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW5GhV5d8oaB57gi1O9n7bW3EVNCcVh_JP
dp3LG56zVLTCew/viewform?c=0&w=1
Додаткова інформація: http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/leadershipdevelopment
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Тренінг «Написання проектів. Фонди ЄС»
Організатор: Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC) у
співпраці з компанією Consulting Group 2027 та Фундацією Rozwoju polsko – ukraińskich
stosunków gospodarczych (м. Лодзь, Польща).
Дата проведення: 15-16 грудня 2017 року.
Місце проведення: м. Київ.
Мета тренінгу: ознайомити учасників тренінгу з особливостями розробки проектних ідей
та підготовки проектних пропозицій для залучення фінансування проектів від фондів ЄС та
донорів, що присутні в Україні.
Основні теми тренінгу:
•

Програмна діяльність фондів ЄС та їх зорієнтованість на Україну. «Тверді» та «м’які»
проекти.

•

Специфіка міжнародних проектів.

•

Визначення та формулювання проблеми проекту

•

Визначення цільових груп проекту

•

Мета, завдання та методи виконання проекту

•

Розробка плану виконання проекту

•

Бюджет проекту

•

Оцінка та моніторинг виконання проекту

•

Додатки до проектної заявки

o

Програми ЄС: Горизонт 2020, Еразмус+ та інші

Важливо: в усіх сесіях тренінгу для роботи використовуються матеріали проектів, що
виконувалися або виконуються за підтримки донорських структур ЄС.
Кількість учасників: 30 осіб
Тренер: Микола Смолінський – президент CEASC, консультант з написання проектів до
Європейських фондів, фахівець з євроінтеграції, бізнес-тренер
Вартість участі у тренінгу: 2500 грн.
Для

участі

у

тренінгу

необхідно

заповнити

реєстраційну

анкету:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYHIdbnzAJm9NKUmswVqFebUUYzCxuPRI_
bJWinUDj8I2JwQ/viewform
Останній термін подачі заявок: до 8 грудня 2017 року включно.
Додаткова

інформація:

http://www.ceasc-bw.com/products/trening-napisannya-proektiv-

fondi-jes-15-16-grudnya-kijiv/
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Магістерська програма в Берлінській вищій школі економіки і права
Організатор: Берлінська вища школа економіки і права.
Напрям

підготовки:

Управління

міжнародною

безпекою

(International

Security

Management).
Навчальна програма включатиме такі пов’язані з безпекою предмети: право, інформаційні
технології, економіка, соціальні науки. Підготовка поєднуватиме питання безпеки з такими
напрямами як управління ризиками, кризами та катастрофами, а також захист критичних
інфраструктур.
Рівень підготовки: магістр.
Цільова аудиторія: особи, які мають диплом бакалавра з управління ризиком та безпекою,
а також з економіки, управління, соціальних наук, туризму, логістики, менеджменту об’єктів
та у галузі інформаційних технологій.
Початок навчання: квітень 2018 року.
Тривалість навчання: 4 семестри (стажування у третьому семестрі).
Місце навчання: м. Берлін, Німеччина.
Мова навчання: англійська.
Форма навчання: денна.
Останній термін подання заявок: 1 січня 2018 року.
Додаткова інформація:
http://www.hwr-berlin.de/en/department-of-police-and-security-management/studyprogrammes/international-security-management/
http://www.hwr-berlin.de/fileadmin/downloads_internet/studiengaenge/flyer_lb/FB5_MA_ISM.pdf
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Стипендіальна програма Global Leaders Fellowship для лідерів
в Університеті Джорджа Вашингтона
Організатор: Університет Джорджа Вашингтона, США.
Цільова аудиторія: студенти магістратури та аспірантури, які мають намір після закінчення
навчання повернутися на батьківщину і там застосовувати на практиці знання та навички,
набуті в університеті.
Місце проведення: м. Вашингтон, округ Колумбія, США.
Навчання відбуватиметься в одному зі структурних підрозділів університету:
• Коледж професійних досліджень
• Колумбійський коледж мистецтв та наук
• Школа міжнародних справ імені Елліотта
• Вища школа освіти та людського розвитку
• Школа бізнесу
• Школа інженерних наук та прикладних наук
Кількість стипендій: три. Стипендія подовжується кожного року максимум до трьох років
для магістрантів та до п’яти років для докторантів.
Стипендія поширюється на: книжки, проживання та інші витрати.
Мова навчання: англійська.
Рівень володіння мовою необхідно підтвердити відповідними сертифікатами TOEFL або
IELTS.
Останній термін подачі документів: 5 лютого 2018 року.
Додаткова інформація: http://gurt.org.ua/news/grants/41707/bull/
https://www.gwu.edu/~fellows/fellowships/global_leaders.html
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Стажування у Світовому банку
Організатор: Світовий банк.
Мета стажування: покращити кваліфікацію та здобути досвід роботи у міжнародному
середовищі.
Місце проведення: м. Вашингтон, округ Колумбія, США (за окремими винятками).
Тривалість: мінімум 4 тижні.
Вимоги до кандидатів: мати диплом бакалавра та навчатися на денній формі навчання для
отримання диплома магістра (або навчатися за PhD програмою) за такими напрямами як
економіка, фінанси, людський розвиток (охорона здоров’я, освіта, харчування, населення),
соціальні науки (антропологія, соціологія), сільське господарство, довкілля, розвиток
приватного сектора та інші пов’язані галузі.
Вимоги до володіння мовою: вільне володіння англійською мовою. Перевагою є також
володіння

французькою,

іспанською,

російською,

арабською,

португальською

та

китайською. Бажаним є відповідний попередній досвід роботи та навички роботи на
комп’ютері.
Банк виплачує інтернам погодинну зарплату та покриває дорожні витрати.
Термін подання заявок: 1 грудня 2017 року – 31 січня 2018 року.
Додаткова інформація: http://unistudy.org.ua/internship-world-bank/
http://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship
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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

