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М іністерство іноземних справ Норвегії та Норвезький 

центр міжнародного співробітництва в освіті (SIU) 

підписали угоду про реалізацію програми "Eurasia" на 2015-2020 ро-

Програма фінансує спільні проекти з вищими навчальними заклада-

ми України, Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Ка-

захстану, Киргизстану та Таджикистану.  

Загальна мета програми полягає в оновленні та інтернаціоналізації 

вищої освіти в партнерських країнах, що стане основою для полі-

тичних та економічних реформ, стимулюватиме сталий розви-

ток, підвищить рівень освіченості населення та повагу до прав лю-

дини.  

Конкурс відкрито для довгострокових проектів між навчальними 

та науковими закладами Норвегії та партнерськими закладами з 

вищеперерахованих країн. Проекти реалізовуються за участі двох 

або більше закладів, на період від 2 до 4 років.  

Хто може подати заявку? 

Акредитовані норвезькі ВНЗ, або заклади з акредитованими про-

грамами, як державної, так і приватної форм власності.   

Зацікавлені заклади мають підготувати і подати аплікаційну фор-

через сайт SIU - Espresso.  

Загальний бюджет конкурсу складає 45 мільйонів норвезьких крон 

(NOK).  

Проекти з двома партнерами можуть претендувати на 5 млн. нор-

везьких крон, з яких мінімум 1 млн. має бути витрачено на студе-

нтську мобільність. Проекти, що не передбачають студентську мо-

більність можуть отримати максимально 4 млн. норвезьких крон.  

Для більш детальної інформації, відвідайте сайт конкурсу Eurasia 

Call for Proposals 2015. Уважно ознайомтесь з правилами участі та 

детальною інформацією щодо подання заяв на довгострокові проек-

ти - Eurasia Guidelines 2015.  

 

 

1. Проекти в рамках програми "Eurasia", Норвегія   

Дедлайн: 26.10.2015 Джерело 

 

http://espresso.siu.no/espresso
http://siu.no/eng/content/download/17691/178832/file/Eurasia%20Call%20for%20proposals%202015.pdf
http://siu.no/eng/content/download/17691/178832/file/Eurasia%20Call%20for%20proposals%202015.pdf
http://siu.no/eng/content/download/17693/178844/file/Eurasia%20Guidelines%202015.pdf
http://siu.no/eng/Programme-information/BRICS-and-Eurasia/Eurasia/(view)/4866
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2. Конкурси за програмою "Горизонт 2020"   

1. Індивідуальні стипендії (дії Марїї-Складовської Кюрі) 

Дедлайн: 10/09/2015 

 

Документи конкурсу: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html#tab2  
 

2. Біопромисловість 

Деллайн: 15/09/2015 

 

Документи конкурсу: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-1-1.html#tab2  
 

3. Нові ідеї принципово нових технологій 

Дедлайн: 29/09/2015 

 

Документи конкурсу: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html#tab2  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-1-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-1-1.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html#tab2
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3. Нові ідеї принципово нових технологій 

Дедлайн: 29/09/2015 
 

 

Документи конкурсу: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html#tab2  
 

4. "Зелений" транспорт 

Дедлайн: 15/10/2015 
 

 

Напрями конкурсу: 

- GV-6-2015: Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimised emission 

- GV-8-2015: Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and the grid 

Документи конкурсу: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html#tab2  
 

5. Мобільність заради розвитку 

Дедлайн: 15/10/2015 
 

 

Напрями конкурсу:  

- MG-3.6b-2015: Safe and connected automation in road transport 

- MG-5.5b-2015: Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport and mobility 

- MG-8.3-2015: Facilitating market take up of innovative transport infrastructure solutions 

- MG-8.4b-2015: Smart governance, network resilience and streamlined delivery of infrastructure innovation 

Документи конкурсу: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html#tab2  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2607-gv-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2608-gv-8-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2648-mg-3.6b-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2649-mg-5.5b-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2647-mg-8.3-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2650-mg-8.4b-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html#tab2
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В  червні 2015 року Європейський Союз оголосив додатковий (другий) конкурс на організацію навчальних кредитних 

мобільностей (стажування, навчання, підвищення кваліфікації, викладання) між навчальними закладами країн-

членів та країн-партнерів програми Еразмус+. 

В рамках оголошеного конкурсу українські вищі навчальні заклади можуть створювати партнерства по обміну сту-

дентами та співробітниками з такими країнами-членами програми, як: Австрія, Данія, Франція, Хорватія, Угорщина, колишня 

республіка Македонія, Мальта, Нідерланди, Словенія, Великобританія (передбачається двосторонній обмін на основі між-

інституційних договорів). 

Офіційне оголошення конкурсу  та зразок аплікаційної форми дивіться за посиланням: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

news/2015/0612-erasmus-call-mobility_en.htm. 

Брати участь в цьому конкурсі можуть будь-які ВНЗ зазначених країнах-членів програми та країн-партнерів програми незалежно 

від того, чи брали вони участь в попередньому раунді конкурсів на навчальну мобільність (з кінцевим строком подачі документів 4 

березня 2015 року) і незалежно від успішності поданої заявки. 

Тривалість проектів – 16 місяців, початок проектів – 1 лютого 2016 року, закінчення проектів – не пізніше 31 травня 2017 року. 

Детальна інформація про конкурс та необхідні аплікаційні форми розміщені на веб-сайтах Національних агенцій Еразмус+ у відпо-

відних країнах-членах програми – будь ласка, дивіться таблицю (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/documents/ka1-

international-credit-mobility_en.pdf.)  

Наступні конкурси за всіма напрямами Еразмус+ очікуються в жовтні 2015 року. Графік проведення Інформаційних днів Еразмус+ 

буде оголошено у серпні 2015 р.  

 

Джерело Дедлайн: 24.09.15 

 

3. Другий раунд конкурсів навчальної кредитної мобільності в рамках Еразмус+       

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2015/0612-erasmus-call-mobility_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2015/0612-erasmus-call-mobility_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/documents/ka1-international-credit-mobility_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/documents/ka1-international-credit-mobility_en.pdf
http://www.erasmusplus.org.ua/novyny/630-vidkrito-drugij-raund-konkursiv-navchalnoji-kreditnoji-mobilnosti-v-ramkakh-erazmus.html
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ICT  Event 2015 – це пред-

ставлення зі сторони 

Єврокомісії пріоритетів нової програми 

ІКТ (2016-2017) у програмі Горизонт 2020; 

це інтерактивна виставка нових досяг-

нень в ІКТ; це ряд семінарів і тематичних 

зустрічей на яких можна знайти партне-

рів для спільних проектів; це брокерські 

індивідуальні зустрічі Face to Face з попереднім плануван-

ням та формуванням графіку зустрічей. 

Представники українських організацій та бізнесу можуть 

отримати підтримку від кластеру проектів EECA2HOR-

IZON та EAST-HORIZON для участі у ICT event 2015 з ме-

тою представлення власних проектних ідей та налаго-

дження особистих контактів з потенційними партнера-

ми, більш детального ознайомлення з тематикою конкур-

сів та навчання і консультацій щодо підготовки проектів. 

Проекти EECA2HORIZON та EAST-HORIZON (http://eeca-

ict.eu) є діями підтримки міжнародного співробітництва у 

сфері ІКТ, що спрямовані на країни Східної Європи та Се-

редньої Азії. 

Однією з особливостей даних проектів є підтримка співпраці з європейськимитехнологічними платформами шляхом формування 

спільних ІКТ-спільнот (ICT Community - http://eeca-ict.eu/collaboration-space). 

Ознайомтесь з Веб-сайтом заходу  за посиланням: 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015 

Ви можете там уже реєструватись, оскільки цілком ефективною є і заочна участь, оскільки зареєстрований учасник має можли-

вість переглядати інші проектні ідеї і в режимі онлайн доступу оперативно спілкуватись з іншими учасниками цього заходу. 

ICT Event 2015 є також хорошою нагодою знайти партнерів для конкретної проектної ідеї. 

Якщо Ви хочете отримати підтримку під проектів EECA2HORIZON та EAST-HORIZON для виїзду в Лісабон, то  Вам необхідно 

заповнити Анкету опису проектної ідеї та надіслати заповнену Анкету Івану Кульчицькому до 5 липня 2015 року на 

мейл kul.ivan@gmail.com. 
 

ЗАВАНТАЖИТИ АНКЕТУ ОПИСУ ПРОЕКТНОЇ ІДЕЇ 

Отримані заявки ми пересилаємо нашому координатору і кандидатури для підтримки будуть відібрані спільним рішенням консо-

рціумів двох проектів. 
 

Інформацію взято з сайту Львівського ЦНІІ 
Автор: Іван Кульчицький  

 

 

Джерело 

Дедлайн: 5.07.2015     

 

4. Можливість отримати підтримку для участі у ICT event 2015, Лісабон, 20-22 жовтня 2015  

http://eeca-ict.eu/
http://eeca-ict.eu/
http://eeca-ict.eu/collaboration-space
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015
mailto:kul.ivan@gmail.com
http://cstei.lviv.ua/upload/pub/ICT/1433999039_99.doc
http://cstei.lviv.ua/ua/item/980?PHPSESSID=519d78e7240978aebd68c9fce5ad95a3


 7 

 

А кадемічний рівень: Undergraduate 

Місце навчання: Університет інформаційних наук 

та технологій ім. Св. Апостола Павла 

м.Охрід (Республіка Македонія). 

Опис програми  

Міністерство освіти і науки Республіки Македонія в рамках 

стипендіальної програми 2015/2016 академічного року виділяє 

відмінникам віком до 22 років стипендію на навчання в Універ-

ситеті інформаційних наук та технологій ім. Св. Апосто-

ла Павла. 

Галузь навчання: Communication Networks and Security (CNS); 

Computer Science and Engineering (CSE); Information Systems, Vis-

ualization, Multimedia and Animation (ISVMA); Information and 

Communication Science (ICS); Study Program of Digital Business 

Informatics (DBI); Faculty of Applied IT, Machine Intelligence and 

Robotics (AITMIR); Study Program of E-Government, E-Business 

and E-Culture. 

Розмір стипендії: плата за навчання, плата за авіаквиток, про-

живання та харчування (повний пансіон), медична страховка, 

щомісячна виплата в розмірі   5000 MKD (близько 82 EUR) 

Детальна інформація на офіційній сторі-

нці: 

http://stipendii.mon.gov.mk/foreign-

stpaulohrid/-/blogs/call-for-applications-for

-undergraduate-scholarships-to-foreign-

students. 

Інформація про університет знаходить-

ся на сайті: http://www.uist.edu.mk/. 

 

 

Джерело Дедлайн: 31.07.2015       

 

5. Стипендіальна програма Університету ім. Св. Апостола Павла у м. Охрід (Республіка Македонія)   

http://stipendii.mon.gov.mk/foreign-stpaulohrid/-/blogs/call-for-applications-for-undergraduate-scholarships-to-foreign-students
http://stipendii.mon.gov.mk/foreign-stpaulohrid/-/blogs/call-for-applications-for-undergraduate-scholarships-to-foreign-students
http://stipendii.mon.gov.mk/foreign-stpaulohrid/-/blogs/call-for-applications-for-undergraduate-scholarships-to-foreign-students
http://stipendii.mon.gov.mk/foreign-stpaulohrid/-/blogs/call-for-applications-for-undergraduate-scholarships-to-foreign-students
http://www.uist.edu.mk/
http://interdep.nau.edu.ua/uk/component/content/article/3-2011-11-22-12-34-31/506-2015-05-13-12-18-39.html
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П роведення досліджень в універ-

ситетах, наукових та дослід-

ницьких інституціях США на період від 

трьох до дев'яти місяців. У конкурсі мо-

жуть брати участь кандидати та док-

тори наук; діячі культури, фахівці з біблі-

отекарства, журналісти та юристи; дос-

лідники без наукового ступеня з досвідом 

роботи не менше п'яти років та аспіран-

ти або здобувачі напередодні захисту, які 

отримають науковий ступінь до почат-

гранту (1 вересня 2015 року). 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни. 

Кандидати, які активно займаються дослідницькою роботою у таких галузях, як політологія, дер-

жавне управління, зокрема розбудова демократії та громадянського суспільства, мають можли-

вість 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 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, яку отримують учасники програм обмінів. 

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. Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта комплект документів, до якого входять: 

[анкета] з прикріпленим описом 

проекту наукових досліджень та біб-

ліографією до нього 

curriculum vitae 

три рекомендаційні листи лист-

запрошення  (якщо є). 

Опис проекту наукових досліджень та 

curriculum vitae подають англійською та 

українською мовами. 

 

Джерело 
 

Дедлайн: 15.10.2015  

 

6. Fulbright Scholar Program        

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/36/application.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html
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П роведення досліджень в 

університетах США три-

валістю від шести до дев'яти міся-

ців. У конкурсі можуть брати 

участь особи віком до 40 років з 

дворічним професійним досвідом: 

викладачі; аспіранти та дослідни-

ки, які ще не мають наукового сту-

пеня; кандидати наук (не пізніше 5

-ти років після захисту); адмініст-

ратори вищих навчальних закла-

дів; співробітники науково-

дослідних установ; журналісти; 

фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівни-

ки громадських організацій (НДО). 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни 

Вимоги до кандидатів: 

мати українське громадянство та проживати в Україні 

викладати (на умовах повної або неповної ставки) у ВНЗ та мати щонайменше 2 роки досвіду викла-

дання, навчання в аспірантурі чи адміністративної роботи у системі вищої освіти або 2 роки професій-

ного досвіду у відповідній у галузі 

володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в англомовному академічному середовищі (TOEFL iBT не менше 80 балів) 

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

подаватись на програму не раніше ніж через 2 роки після перемоги в іншому конкурсі за Програмою імені Фулбрайта 

Умови гранту: 

Тривалість гранту — 6-9 місяців. Упродовж академічного року учасники Програми проводять індивідуальні дослідження; знайомляться з актуальними над-

баннями американських університетів у плануванні навчальних програм, розробці учбових курсів та їх викладанні; беруть участь у наукових конференціях 

та семінарах. Програма не передбачає здобуття наукового ступеня, але надає можливість стипендіатам відвідувати семінари та лекції в якості вільних слу-

хачів. 

До участі у конкурсі приймаються лише індивідуальні проекти — дослідницькі та такі, що спрямовані на розробку та запровадження нових навчальних кур-

сів, оновлення навчальних матеріалів, вивчення та оволодіння передовими методами навчання та викладання. 

Учасники Програми отримують: 

щомісячну стипендію; 

додаткові кошти для придбання професійної літератури; 

медичне страхування; 

квиток в обидва боки. 

 

Джерело  Дедлайн: 1.11.2015   

 

7. Fulbright Faculty Development Program         

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html
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П осольство Франції в Україні двічі на рік організовує конкурс на ко-

роткострокові стажування (1-2 місяці) у Франції для молодих 

українських науковців. 

Стипендії розміром 767 – 1060 євро на місяць. Витрати на транспорт не 

покриваються за рахунок стипендії. Цей вид стипендій пропонується для 

молодих українських науковців (аспірантів, докторантів, науковців) віком 

до 35 років, робота яких потребує дослідження та/чи тісної співпраці з 

французькою лабораторією (1-2 місяці). Кандидати, що вже отримували фі-

нансування такого типу за останні три роки, не можуть брати участь у 

конкурсі. 

Ці дослідницькі стажування повинні відбуватись у рамках існуючого парт-

нерства або партнерства, що розвивається між французькими та україн-

ськими науково-освітніми закладами. 

Кандидати повинні: 

заповнити форму он-лайн реєстрації французькою чи англійською мовою 

відіслати електронною поштою на адресу bgfselection@gmail.com: 

 формуляр опис наукового проекту французькою чи англійською мовою 

 резюме кандидата 

 лист підтримки від українського закладу, написаний французькою чи англійською мовою 

(формат pdf) 

лист підтримки від французької лабораторії, написаний французькою (формат pdf) 

Строки подання 

Другий конкурс: Прийом кандидатур до 15 липня 2015. Рішення буде повідомлено кандидатам приблизно 20 вересня 2015 року. Період ста-

жування передбачається з 1 жовтня по 31 грудня. 

Для більш детальної інформації прохання звертатись до Оксани Ландо, координатора стипендій, електронною поштою 

(oksana.lando@ifu.kiev.ua) та за телефоном (+38 044 482 23 71). 

Детальніше: http://www.ambafrance-ua.org/Konkurs-2015-roku-Korotkostrokovii. 

 

Джерело 
 

Дедлайн: 15.07.2015  

 

8. Короткострокові стажування у Франції для молодих українських науковців         

mailto:bgfselection@gmail.com
mailto:oksana.lando@ifu.kiev.ua
http://www.ambafrance-ua.org/Konkurs-2015-roku-Korotkostrokovii
http://unistudy.org.ua/internships-france/
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О голошено міжнародний конкурс на отримання стипендій 

Chevening для навчання у Великобританії в 2016-2017 рр. 

Стипендії Chevening - глобальна програма стипендій уряду Велико-

британії, що фінансується Міністерством закордонних справ та 

організаціями-партнерами. Стипендія дається в основному на 

один рік для отримання магістерського ступеня. 

До участі запрошуються всі бажаючі, які відповідають вимогам 

програми Chevening.  

У числі країн-учасників: Білорусь, Росія, Україна, Молдова, Узбекис-

тан, Казахстан, Грузія і т.д. 

Пріоритетні сфери навчання: 

Політика та міжнародні відносини 

Право та державне управління 

Економіка, бізнес і інновації 

Зміна клімату, вивчення навколишнього середовища та енерге-

тична безпека 

Наука і космос 

 Журналістика 

Розмір стипендії Chevening 

Щомісячна стипендія 

Транспортні витрати 

Дисертаційний грант 

Вартість оформлення візи 

Вартість навчання 

Вимоги до кандидатів 

1. Бути громадянином однієї з країн, що беруть участь в програмі. 

2. Ступінь бакалавра або вище. 

3. Мати досвід роботи від 2 років (включаючи стажування, волон-

терство та ін.) 

4. Вимоги до рівня володіння англійською мовою: 

Academic IELTS  

Overall score – 6.5, with a minimum score in each component of: 

Listening – 5.5; Reading – 5.5, Speaking – 5.5, Writing – 5.5; 

Pearson PTE Academic  

Overall score – 58, with a minimum score in each component of: 

Listening – 42, Reading – 42, Speaking – 42, Writing – 42; 

TOEFL iBT  

Overall score – 79, with a minimum score in each component of: 

Listening – 17, Reading – 18, Speaking – 20, Writing – 17. 

5. Подати заявку від 1 до 3 програм навчання у Великобританії. 

6. Не мати громадянство Великобританії і не навчатися раніше в 

цій країні. 

Заявку на участь у програмі можна подати онлайн. 

 

Джерело 
 

Дедлайн: 15.11.2015   

 

9. Стипендія Chevening 2016-2017, Великобританія          

http://www.chevening.org/maps/europe
http://www.chevening.org/apply/
http://www.chevening.org/apply/faqs#What university courses should I apply to?
http://grantist.com/grant/ctipendiya-chevening-2015-2016-na-obuchenie-v-velikobritanii/
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Н ауково-технологічний інститут в арабському екомісті 

Масдар запрошує талановитих студентів на навчання в 

магістратурі та аспірантурі. В Інституті існують 5 стипендіаль-

них програм, які передбачають повне фінансування студентів: 

оплата навчання, медична страховка, витрати на проживання, 

витрати на відрядження, персональний ноутбук. 

Стипендіати отримають можливість доступу до роботи в лабора-

торіях, оснащених найсучаснішим обладнанням. Тривалість на-

вчання - 2 роки в магістратурі і 4 роки за програмою PhD. 

Дедлайни: 

• 31 травня - на осінній семестр 

• 31 жовтня - на весняний семестр 

Вимоги до кандидатів 

Подати заявку можуть громадяни будь-якої країни зі ступенем ба-

калавра для вступу до магістратури, або магістра для навчання в 

аспірантурі, які вивчають природничі 

науки, інженерну справу або інформа-

ційні технології. Для навчання необхід-

но відмінне знання англійської мови. 

Для подачі заявки на стипендію необ-

хідно заповнити форму на сайті та 

надіслати ряд документів: 

• сертифікат, що підтверджує знання 

англійської мови (мінімальний бал для 

TOEFL у комп'ютерному варіанті - 91, 

для IELTS - 6.5) 

• результати GRE-тесту (мінімальний 

бал з математичної частини тесту - 

155 (або 700 за старою шкалою) 

• загальний середній бал не нижче 3.0 за 

шкалою від 0 до 4.0 

• мотиваційний лист (1-2 сторінки) 

• резюме 

• копію диплома 

• імена та електронні адреси 3 референтів, які могли б оцінити ва-

шу наукову діяльність. 

PhD претенденти повинні мати ступінь магістра і крім списку 

обов'язкових документів надати власний дослідницький проект. 

Вітається рання подача документів для своєчасного вирішення пи-

тань, пов'язаних з отриманням візи. 

Детальну інформацію про вимоги по кожній програмі можна отри-

мати на сайті: http://www.masdar.ac.ae/admissions/admissions-

requirement.  

  

 

 

Джерело 
 

Дедлайн: 31.10.2015  

 

10. Стипендії на навчання в ОАЕ: магістратура та аспірантура         

http://grantist.com/grant/stipendii-na-obuchenie-v-oae-magistratura-i-aspirantura/
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Щ орічно Canon Foundation в Європі надає 15 стипендій для 

талановитих європейських дослідників (що не має на увазі 

тільки країни ЄС). Стипендії присуджуються на строк від трьох 

місяців до одного року незалежно від дисципліни і поточного місця 

роботи. 

Стипендіати вільні у виборі інституту або університету в Японії. 

Стипендії присуджуються, коли вже досягнута угода про співпрацю 

та план дослідження між кандидатом і приймаючою організацією. 

Стажистами можуть бути також працівники комерційних, про-

мислових, урядових і будь-яких інших організацій. 

Щорічний крайній термін подачі заявок - 15 вересня. Розгляд канди-

датів займає кілька місяців. Остаточні рішення відбіркового комі-

тету виноситься до кінця грудня поточного року, щоб уже з 1 січня 

можна було б почати стажування 

Вимоги до кандидатів 

Заявки можуть подавати всі бажаючі з як мінімум магістерської 

ступенем. Для участі в першу чергу необхідно підтвердження якої-

небудь японської організації прийняти вас на період від 3 місяців до 

1 року для проведення дослідницької роботи або на стажування. 

подати заявку необхідно зареєструватися на сайті і надати план 

дослідження разом і зібрати необхідні документи. 

 

Джерело 
 

Дедлайн: 15.09.2015   

 

11. Стажування в Японії, стипендія наукового фонду Canon 
          

http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html
https://www.canonfoundation.org/register.php
http://grantist.com/internship/stazhirovka-v-yaponii-po-stipendii-nauchnogo-fonda-canon/
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Національний технічний університет  України   
“Київський політехнічний інститут” 

      Випуск  № 210  інформаційної системи «Джерело»  

можна знайти на сайті: http://ipd.kpi.ua 

За інформацією звертатися до кімн.  171 (5) -  

головного корпусу  

Тел: 406-80-19, контактна особа – Бульбас Марія. 

E-mail: s.shukayev@kpi.ua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Керівник відділу  
міжнародних проектів      

Шукаєв С.М. 
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