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Д ев’ята Літня Школа 

"Досягнення та за-

стосування сучасної 

інформатики, математики та 

фізики" (AACIMP) - це щорічний 

науково-освітній проект Науко-

вого товариства студентів та 

аспірантів та Національного технічного університету України “КПІ”. Літня 

школа AACIMP-2014 проходитиме з 3 по 16 серпня 2014 року.  

Строк реєстрації ― до 1 червня. 

Офіційний сайт: http://summerschool.ssa.org.ua/.  

Навчальна програма школи охоплює чотири наукові напрямки (стріми): 

“Дослідження операцій”, “Прикладні комп’ютерні науки”, “Нейронауки” та 

"Енергетика". Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму (http://

summerschool.ssa.org.ua/apply) на сайті AACIMP-2014. Рішення про можливість 

Вашої участі в Літній школі приймає Програмний комітет протягом місяця з 

дня реєстрації. З питаннями та 

пропозиціями пишіть на елект-

ронну адресу: sum-

merschool@ssa.org.ua 

Сторінка школи на Facebook: 

http://www.facebook.com/aacimp та 

ВКонтакті: http://vk.com/aacimp. 

  

 

Дедлайн: 

01.06.2014 

 

 

 

Джерело 

  
1. Літня школа "AACIMP-2014"    

http://summerschool.ssa.org.ua/
http://summerschool.ssa.org.ua/apply
http://summerschool.ssa.org.ua/apply
mailto:summerschool@ssa.org.ua
mailto:summerschool@ssa.org.ua
http://www.facebook.com/aacimp
http://vk.com/aacimp
http://summerschool.ssa.org.ua/apply
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З агальна мета конкурсу – сприяти розвитку інклюзивного сус-

пільства в Україні та суспільства, до якого дослухається влада. 

Цього планується досягти, зокрема, за допомогою зміцнення спромо-

жностей громадянського суспільства сприяти національним рефор-

мам і демократичним змінам – особливо тим, що стосуються підви-

щення підзвітності державного сектору.  

Конкретними цілями конкурсу є:  

Зміцнення спроможностей організацій громадянського суспільс-

тва сприяти реформам і підвищенню підзвітності державного сектору;  

Сприяння рівній і прозорій участі та партнерству між представниками громадянського 

суспільства і владою (національною і регіональною);  

Підтримка демократичних змін.  

Цього планується досягти, зокрема, за допомогою: нових громадянських ініціатив; ініціатив у 

сфері медіа та сприяння доступу до інформації; зміцнення спроможностей організацій грома-

дянського суспільства представляти свої цільові групи та використовувати механізми зворо-

тнього зв’язку; культури як інструменту розвитку демократичних цінностей та мобілізації 

громади; молодіжних ініціатив, що мають на меті стимулювати громадянську активність і 

розвиток демократичних цінностей.  

Спочатку апліканти запрошуються до подання проектних заявок (Concept Notes). Лише після 

їхнього попереднього відбору аплікантам буде надана можливість підготувати повноцінну 

заявку (Full Application Form).  

Останній термін подання проектних заявок 

(Concept Notes) – 3 червня.  

Проект повинен впроваджуватися в Україні.  

Мінімальна тривалість проекту має станови-

ти 24 місяці, максимальна – 48 місяців.  Загаль-

ний бюджет конкурсу складає 2 млн. євро. Міні-

мальний бюджет гранту, що може бути виділе-

ний у рамках конкурсу проектів, становить 500 

тис. євро, максимальний – 1 млн. євро.  

 

 

Дедлайн: 

03.06.2014 

 

 

 

 

Джерело 

2. Конкурс проектів у рамках Інструменту з підтримки 
громадянського суспільства у країнах-сусідах ЄС      

http://www.civicua.org/text/calendar/viewg.html?q=2215596
http://www.civicua.org/text/calendar/viewg.html?q=2215596
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Н авчання у Польщі 

без Карти поляка і зайвих ви-

трат. 

Що таке STUDY IN WROCŁAW (Projekt 

„Teraz Wrocław”)?  

Це програма, заснована у 2006 р. міською 

владою та ВНЗ Вроцлава. Діяльність спрямо-

вана на залучення абітурієнтів із Східної 

Європи до вроцлавських ВНЗ та спрощення 

процедури вступу для них. Проект є некоме-

рційним і всі його послуги безкоштовні.  

На навчання запрошують:  

Вроцлавський університет  

Вроцлавська політехніка  

Eкономічний університет у Вроцлаві  

Вроцлавський природничий університет  

Вища банківська школа у Вроцлаві  

Загалом понад 500 напрямків та спеціальнос-

тей, майже 60 напрямків англійською мовою.  

Що пропонують?  

безкоштовну участь у програмі та кон-

сультації щодо вступу  

понад 150 безкоштовних місць для канди-

датів БЕЗ КАРТИ ПОЛЯКА (за конкур-

сом)  

 

вступ на платне навчання  

спрощену процедуру вступу, без вступ-

них іспитів (окрім кількох спеціальнос-

тей)  

адаптаційний курс перед початком на-

вчання.  

Для участі у програмі потрібно:  

знати польську мову (мін. рівень В1)  

мати атестат про повну середню осві-

ту, для магістратури також диплом ба-

калавра  

не мати Карти поляка.  

Рішення про зарахування на навчання прий-

мають комісії кожного ВНЗ на основі надісла-

них документів.  

Як взяти участь?  

1. Зареєструватись на сайті програми.  

2. Надіслати скани необхідних документів.  

3. Пройти співбесіду по Skype.  

Реєстрація для участі – із 6 травня до 16 чер-

вня 2014 року.  

        

 

 

Дедлайн: 

16.06.2014 
                        Джерело 

  
3. Програма Study in Wrocław     

 

http://www.civicua.org/text/calendar/viewg.html?q=2215860
http://www.civicua.org/text/calendar/viewg.html?q=2215860
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Р озпочався прийом доку-

ментів за програмою 

Erasmus Mundus (EMA2) 

BMU - MID для навчання починаю-

чи з 2015 року. Гранти надаються 

для навчання, досліджень та профе-

сійних візитів на всіх рівнях мобі-

льності. Стипендії надаються громадя-

нам Білорусії, Молдови та України. По-

дати документи можна до 15 червня 20-

14 року. 

Фінансова допомога: стипендії у розмірі 

від 1000 до 2500 євро на місяць + медич-

на страховка і оплата авіаквитків. 

Хто може взяти участь: студенти будь-

якого рівня навчання і викладачі. 

Період: від 3 місяців до 2 років. 

Erasmus Mundus (EMA2) BMU-MID є 

проектом академічної мобільності, що 

фінансується Європейським Союзом. 

Проект включає 20 установ-партнерів з 

Європи, Білорусії, Молдови та України. 

Проект спрямований на сприяння інте-

рнаціоналізації та культурного розмаї-

ття, а також зміцненню міжнародного 

співробітництва в галузі вищої освіти 

шляхом присудження стипендій для 

студентів та співробітників універси-

тетів в університетах 

-партнерах. 

Кандидатам необхідно 

ознайомитися з кри-

теріями відбору та ін-

струкцією щодо подан-

ня заяви. 

 

 

Дедлайн: 

15.06.2014 
                     Джерело       Детальніше 

44.4. Erasmus Mundus: Білорусь, Молдова, Україна      

http://www.grantist.com/erasmus-mundus-belarus-moldova-ukraine/
http://www.grantist.com/erasmus-mundus-belarus-moldova-ukraine/
http://emp-aim.mruni.eu
http://emp-aim.mruni.eu
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Г рецький Фонд державних стипендій (Ι.Κ.Υ.) 

оголосив на 2014-2015 академічний рік  про-

граму надання стипендій іноземним грома-

дянам (грецького і негрецького походження) для а) піс-

лядипломного навчання 2-го циклу (написання дисер-

тації - PhD) та б) дослідницької роботи для вчених  із 

ступенем в Греції. Зокрема, проголошено надання 20  стипендій  іноземним  громадя-

нам  із  Балканських  країн  і  країн  Східної  Європи  (не членів ЄС), країн Азії, Африки 

та Латинської Америки.   

Заяви й документи кандидати на стипендію з України подають, залежно від місця 

проживання, до Посольства Греції, або до Генерального Консульства Греції в Маріупо-

лі, або до Генерального Консульства Греції в Одесі, а кандидати на стипендію з Респу-

бліки Молдова – до Посольства Греції в Києві. Кінцевий термін подання документів 

до Посольства Греції в Києві: 16 червня 2014 року. Результати будуть відомі у вересні 

2014 року.  

Текст Оголошення (Call  for Applicants  (Non-Greek Nationals) Programme 2014-2015 for 

Doctoral/Postdoctoral  Research  in  Greece  Offered  to  Nationals  of  Balkan  and  Eastern 

European  Countries  (Non-Member States of the  European Union), Asia, Africa and Latin 

America), який містить  інформацію щодо  передумов  і  вимог  до  кандидатів  на  

участь  у Програмі, а також бланки  заяви  (Application  for  a Scholarship. Academic 

Year 2014-2015) розміщені на сайті Фонду державних стипендій Греції www.iky.gr  По-

сольство звертає увагу за-

цікавлених осіб на те,  що  

документи  кандидатів  на 

отримання стипендії з 

України та Республіки Мол-

дова мають бути завірені 

за процедурою Apostille.  

 

  

 

 

Дедлайн: 

16.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело 

 

 
44.5. Стипендії від Грецького фонду   

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/www.iky.gr
http://www.grantist.com/erasmus-mundus-belarus-moldova-ukraine/
http://www.nas.gov.ua/UA/news/Pages/InternationalGrant.aspx
http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/research-international/opportunities/adelaide-scholarship-international/
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П роект BILAT - UKR*AINA 

оголошує Конкурс на отри-

мання грантів на відряджен-

ня (travel grants) для українських  дослідни-

ків з метою підготовки проектних пропо-

зицій для участі в конкурсах програми ЄС 

«Горизонт 2020».  

В рамках проекту  BILAT  – UKR*AINA  

проводиться  конкурс на  отримання  гра-

нтів для українських дослідників, які ма-

ють намір брати участь у конкурсах про-

грами «ГОРИЗОНТ2020» за такими пріо-

ритетними напрямами:  

1.  Новітні матеріали та технології (New 

materials and processing technologies)   

2.  Інформаційні та комунікаційні техно-

логії (Information and communication  

technologies )  

3.  Біотехнології (Biotechnologies)   

4.  Аеронавтика (Aeronautics)    

Ці чотири напрямки є пріоритетними,  

але гранти можуть надаватись і за інши-

ми тема-

тичними 

напрям-

ками 

Програми «ГОРИЗОНТ2020», оскільки кож-

на подана пропозиція розглядатиметься 

на індивідуальній основі.    

10 грантів покриватимуть витрати на 

відрядження українських вчених   до краї-

ни ЄС з метою проведення ділових зустрі-

чей і консультацій  з керівником консорці-

уму проекту, який буде подано на конкурси  

Програми  «ГОРИЗОНТ»,  відкриті  на  

дату подання пропозицій.  

Контактна особа:   

Шахбазян Каріна Суренівна, 

керівник НКП  «Програми  Дій  

ім.  Марії  Складовської-Кюрі», 

учасник проекту BILAT - 

UKR*AINA  

 Тел: (044) 239-67-59. 

 
 

Дедлайн: 

10.06.2014 

 

 

 

 

Джерело 

 

 
44.6. Проект BILAT - UKR*AINA  

http://www.grantist.com/erasmus-mundus-belarus-moldova-ukraine/
http://www.nas.gov.ua/UA/news/Pages/InternationalGrant.aspx
http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/research-international/opportunities/adelaide-scholarship-international/
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В сесвітній банк (The 

World Bank) почи-

нає прийом заявок 

на програму оплачуваних профе-

сійних стажувань у країнах, що 

розвиваються в мережі World 

Bank. Тривалість програми - 2 роки. Протягом всього терміну виплачуватиметься 

конкурентна зарплата. Початок програми у вересні 2015 року. 

Вимоги до кандидатів: 

Ступінь PhD або Master's 

Досвід роботи в областях, пов'язаних з діяльністю приймаючої сторони: економі-

ка, фінанси, освіта, медицина, соціологія, інженерна справа, міське планування 

Вік не старше 32 років 

Плюсом буде знання російської, французької, іспанської, китайської, португальсь-

кої та арабської мов. 

Оформлення заявки: 

— Заявка заповнюється онлайн.  Потрібна реєстрація. 

 

— До заявки потрібно прикласти резюме, 

транскрипти, короткий опис дипломної 

роботи або дисертації та есе. Докладне опи-

сання процесу подачі заявки знаходиться на 

сайті організатора. 

   
 

 

Дедлайн: 

30.06.2014 

 

 

 
 

Джерело 

 

 
44.7. Стажування в The World Bank  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25C2%25F1%25E5%25EC%25E8%25F0%25ED%25FB%25E9_%25E1%25E0%25ED%25EA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25C2%25F1%25E5%25EC%25E8%25F0%25ED%25FB%25E9_%25E1%25E0%25ED%25EA
http://lnweb28.worldbank.org/hrs/careers.nsf/submitcv?openform&Emp=YPP&JobNum=&CVUNID=
http://www.grantist.com/erasmus-mundus-belarus-moldova-ukraine/
http://theoryandpractice.ru/grants/1591-oplachivaemaya-stazhirovka-v-the-world-bank
http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/research-international/opportunities/adelaide-scholarship-international/
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Н імецький Бундестаг спільно з 

Вільним Берлінським універ-

ситетом, Гумбольдт-

Університетом м. Берлін та Технічним 

університетом Берліна запрошує в рамках  

Міжнародної парламентської стипендії на 

п’ять місяців до Берліна. Міжнародна пар-

ламентська стипендія розрахована на 

висококваліфікованих та політично  

зацікавлених молодих людей, які прагнуть після закінчення програми повернутися до 

рідної країни, щоб активно та з відповідальністю працювати над створенням її  

демократичного майбутнього. 

Німецький Бундестаг надає можливість молодим людям підчас п’ятнадцятитижневої 

праці в бюро одного з депутатів Бундестагу ознайомитися з німецькою  

парламентською системою та з процесами прийняття політичних рішень, а також 

здобути практичний досвід у сфері парламентської діяльності. 

Передумови подачі документів на стипендію: 

українське громадянство 

закінчена вища освіта 

дуже хороше володіння німецькою мовою 

добра поінформованість про німецьку політику, суспільство та історію 

професійна мета: робота в Україні на державній службі, в громадському секторі, 

партіях, ЗМІ, вищих навчальних закладах тощо 

вік кандидата не має перевищувати 30 років на початок отримання стипендії 

Стипендія включає: 

450 € на місяць 

безкоштовне проживання 

страхування та витрати на подорож 

Програма триватиме з 1 березня по 31 липня 2015 року. 

Додаткову інформацію Ви знайдете на сайті Німецького Бундестагу: 

www.bundestag.de/ips. 

 

      

Дедлайн: 

30.06.2014 
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DGIST  
(Daegu Gyeongbuk Institute of Science 

and Technology) був заснований уря-

дом Кореї в 2004 році як науково-

орієнтований університет, який зго-

дом перетворився у провідний навчальний заклад Кореї в галузі науки і технологій. 

У 2011 році DGIST відкрив аспірантуру і в 2014 році - програму бакалаврату. 

У квітні 2014 DGIST відкрив новий високотехнологічний навчальний кампус, чим 

суттєво підвищив свою освітню конкурентоспроможність серед інших наукових 

закладів світу. 

DGIST пропонує магістратуру і аспірантуру за такими напрямами: матеріало-

знавство, інформаційна та комунікаційна інженерія, робототехніка, проектування 

енергетичних систем, наука про мозок і новітня біологія. 

Серед 248 талановитих аспірантів - 11 іноземних студентів з Єгипту, Китаю, Па-

кистану, США, Індії і Таїланду. 

DGIST надає такі пільги для всіх аплікантів, як: повна стипендія (без плати за нав-

чання), фінансова допомога (7 000 доларів/рік для магістрів і 12 000 доларів/рік для 

аспірантів), гуртожиток і 

безкоштовне вивчення 

корейської мови. 

Крім того, всі лекції в 

аспірантурі проводяться 

англійською мовою. 
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