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1. Конкурси співтовариств в галузі знань та інновацій (KICs) на 2016 рік, Горизонт 2020

В

європейській програмі «Горизонт 2020»

на функціонування EIT виділено 2,7 млрд. євро на 20142020 рр. (3,5% загального бюджету Програми).
KICs являють собою нову
європейську інноваційну
екосистему («інноваційний

Джер
ело
Дедла
йн: 14
.07.16

трикутник»), що об'єднує
сфери освіти, досліджень і розробок та підприєм-

торів і підприєм-

ницький бізнес з метою прискорення інновацій-

ців

ного процесу.

капіталізація синергетично-

Вперше стейкхолдери інноваційного середови-

го ефекту від державно-приватного парт-

ща (промисловість, університети, дослідницькі

нерства

центри і підприємці) спільно вирішують проблеми

вироблення рекомендацій для адміністрацій зі

трансферу ідей, технологій, культури та бізнес

створення сприятливого середовища для інно-

моделей.

ваційного підприємництва.

В цілому ці структури виконують три основні
функції:
орієнтація вищої освіти на підготовку іннова-

У 2016 році Європейський інститут інновацій та
технологій запрошує заявників представити свої
пропозиції з метою відбору та визначення учасників співтовариств в галузі знань та інновацій (KICs) у
таких тематичних областях:
Food4Future - Sustainable
Supply Chain from Resources
to Consumers;
Added-value Manufacturing
Інформація про конкурси:
EIT 2016 Call for KICs proposals.
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2. Конкурс спільних українсько–молдовських науково-дослідних проектів

Джерело
.16
Дедлайн: 15.04

З

15 лютого 2 016 року по 15 квітня 2 01-

Медицина і фармація;

16 року Міністерство освіти і науки

Охорона навколишнього середовища;

України та Академія наук Республіки

Гуманітарні науки.

Молдова оголошують конкурс спіль-

Фінансування

них українсько-молдовських науково-

Фінансування проекту виділяється надва роки

дослідних проектів на період 2 017-2 018 років.

(щороку окремо). Рішення про продовження фі-

Конкурс відкритийдля наукових лабораторій,

нансування надругий рік приймається після ро-

науково-дослідних груп вищих навчальних за-

згляду звіту за попередній етап роботи.

кладів, науково-дослідних установ і підпри-

Сторона, що направляє вченого, оплачує транс-

ємств обох країн.

портні витрати, пов'язані з проїздом свого вчено
-

До участі у конкурсі приймаються проекти за

го в країну партнера, проживання,добові, меди-

такими пріоритетними напрямами:

чну страховку.

Інформаційні та комунікаційні технології;

Переглянутидетальнішу інформацію про кон-

Нанотехнології та нові матеріали;

курс.

Біотехнології та сільськогосподарські науки;

Завантажити бланк заявки.

Енергетика та енергоефективність;
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3. Fulbright Graduate Student Program

Джерело
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Н

щомісячна стипендія
авчання в американських університетах

медичне страхування

від одного до двох років на здобуття

квиток в обидва боки

ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь
студенти старших курсів, випускники ВНЗ.
Післядипломна освіта в США (graduate studies) є

Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення:
Претендентам необхідно подати до Офісу Програ-

поєднанням навчання з індивідуальною дослідниць-

ми імені Фулбрайта комплект документів, до якого

кою працею. Система цього рівня освіти передбачає

входять:

широкий спектр можливостей: здобуття магістерсь-

[анкета]

кого ступеня (master's program); навчання за суміж-

обов'язкові додаткові форми

ною спеціальністю; річне/півторарічне навчання без

три рекомендаційні листи

отримання диплому з метою поглиблення знань з

копії всіх документів про вищу освіту, які свід-

певної наукової дисципліни (non-degree study pro-

чать про отриману кваліфікацію, ступінь чи звання

gram); підготовка до кваліфікаційних іспитів і вступу

(дипломи з додатками, сертифікати тощо)/ або

до аспірантури (doctorate program).

копія залікової книжки для студентів 3-6-х курсів,

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні,
технічні та природничі дисципліни
Вимоги до кандидатів:
мати українське громадянство та проживати в
Україні

які ще не отримали диплом на момент конкурсу
портфоліо (для кандидатів з творчих напрямків
Координатор програми — Інна Бариш
(ibarysh@iie.org; student.ukraine@iie.org), асистент програми (office.ukraine@iie.org).

володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в англомовному академічному середовищі
мати щонайменше диплом
бакалавра на час призначення
стипендії (у серпні 2017 р.
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
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4. Стипендії уряду Китайської Народної Республіки на 2016-2017 навчальний рік

З

гідно з умовами двосторонньої угоди між Україною та
КНР, а також зважаючи на

наміри розширити співробітництво в
галузі освіти, китайська сторона виділила Україні квоту стипендій Уряду КНР на 2016/2017 рр.
Фактична кількість нових стипендій
на 2016-2017 навчальний рік: 44.
Прийом громадян України до вищих

Дже
рело
Дед
лайн
: 11.0
3.16

навчальних закладів КНР на рівні: бакалавр, магістр, аспірант, стажер.
Перелік необхідних документів:

або китайсь-

Заповнена анкета;

кою мовами

Заповнена аплікаційна форма (китайською або

(якщо навчальний

англійською мовами), яку можна знайти на

план подаєте китайською

сайтах http://csc.edu.cn/laihua та

мовою, то потрібно додати перек-

www.campuschina.org.

лад англійською або українською мовами);

Інструкція до заповнення он-лайн анкети

Два рекомендаційні листи англійською або ки-

Копії документів про освіту. Поточні студенти

тайською мовами, підготовлені професором

мають подати довідку про підтвердження ста-

або викладачем (у разі подання китайською

тусу студента від свого ВНЗ. Документи необ-

мовою треба зробити переклад англійською

хідно подати у нотаріально завіреному форма-

або українською мовами);

ті, перекладені на китайську або англійську мо-

Мотиваційний лист англійською або українсь-

ви;

кою мовами;

Академічний транскрипт балів (подати у нота-

Апліканти, які мають листи про зарахування

ріально завіреному форматі китайською або ан-

від китайських університетів, мають додати їх

глійською мовами);

до пакету документів (для цього апліканти ма-

Орієнтовний план навчання (Study Plan, вказав-

ють зв’язатися з офісом іноземних студентів

ши, що саме і чому хочете вивчати) англійсь-

китайського університету, який приймає на на-

кою

вчання за стипендіями, та отримати повідомлення про попереднє зарахування);
Апліканти, які мають сертифікат про знання китайської мови,
HSK Certificate, мають додати
його до пакету документів.
Детальна інформація на сайті:
www.csc.edu.cn/laihua,
або www.campuschina.org.
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5. Національна стипендіальна програма Словацької Республіки

Джерело
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В

рамках Національної стипендіальної програми Словацької Республіки для підтримки мобільності студентів та аспірантів, викладачів
ВНЗ, дослідників і митців було оголошено про початок подання зая-

вок на здобуття стипендій на навчання, дослідницьке і лекційне стажування у Словаччині в 2016/2017 академічному році.
Програма фінансується Міністерством освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки; адміністративну підтримку програми забезпечує Словацьке академічне інформаційне агентство «SAI,n.o.».
Стипендіати Національної стипендіальної програми є стипендіатами Уряду Словацької Республіки.
Останні терміни подання заявок: 30 квітня 2016 року до 16:00 год. - на навчання протягом 2016/2017 академічного року; 31 жовтня 2016 року - на навчання в літньому семестрі 2016/2017 академічного року. Заявки подаються в режимі он-лайн на сайті www.stipendia.sk або ж на www.scholarships.sk.
Контактні особи програми: Сильвія Котулічова (Silvia Kotulicovа) silvia.kotulicova@saia.sk – для претендентів з постійним місцем проживання в CP; Лукаш Марцін( Lukas Marcin) lukas.marcin@saia.sk – для іноземних претендентів.
Основна інформація про стипендіальну програму знаходиться в інформаційному бюлетені.

N.B.!
Безкоштовний сервіс для налагодження співробітництва з фінськими компаніями
У Фінляндській Республіці у рамках фінської програми ділового
партнерства
«Finnpartnership» (Finnish Business
Partnership Programme) функціонує безкоштовна послуга
«Matchmaking» з пошуку ділових
партнерів як фінськими компаніями, так і компаніями з країн, що
розвиваються. Управління зазначеною програмою від імені Міністерства закордонних справ Фінляндської
Республіки здійснює фонд венчурного фінансування «Finnfund» який надає консультаційні послуги та фінансову підтримку на реалізацію проектів у країнах, що розвиваються.
Для участі в програмі «Finnpartnership» необхідно пройти процес реєстрації, заповнивши англійською
мовою відповідний реєстраційний бланк за посиланням: http://fps.multiedition.fi/www/en/matchmaking/
register/index.php та надіслати його на адресу: matchmaking@finnpartnership.fi.
Додаткова інформація про програму «Finnpartnership» міститься за посиланням http://fps.multiedition.fi/
www/en/.
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6. Стипендії від Науково-дослідного інституту з філософії м. Ганновер

Н

ауково-дослідний інститут з філософії у м. Ганновер

(Forschungsinstitut für Philosophie Hannnover) пропонує взяти участь в отриманні стипендій для проведення наукового дослідження з філософії, гуманітарних і соціальних наук у період з 1
жовтня 2016 року по 31 липня 2017 року.
Стипендіат отримає фінансову підтри-

Джерело
Дедлайн: 15.03.16

мку у розмірі 1500 євро щомісячно (на
10 місяців), власний робочий кабінет у
науково-дослідному інституті, а також підтримку та відповідний супровід
від німецьких наукових співробітників під час діяльності в інституті.

Заявник повинен надіслати резюме, список публікацій, рекомендації та план дослідження (3-5 сторінок) німецькою або англійською мовою одним PDF-файлом на адресу hauk@fiph.de.
Детальна інформація на листі запрошенні від Науково-дослідного інституту з філософії.

7. Стипендіальна програма ім. Кшиштофа Скубішевського

С

типендіальна програма надає можливість індивідуального річного наукового стажування у Варшавському університеті (або

іншому польському виші).
Метою стипендії є підтримка демократичних цінностей, таких як права

Джер
ело
Дедл
айн:
07.04
.16

людини, засади правової держави
та дотримання права в міжнародних відносинах.
Спеціальності: юридичні та політичні науки, новітня історія.
Особи, які мають вищу освіту та захистили кандидатські роботи (або мають вагомий науковий
доробок), чи мають досягнення у громадській діяльності.
Загальна сума стипендії – 28 940 злотих.
Додатково програма покриває вартість навчання,
проживання в Польщі, страхування, квиток до та
з Польщі, візові витрати, купівлю матеріалів і підручників.
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8. Стипендії уряду Китайської Народної Республіки на 2016-2017 навчальний рік

2) Підготувати наступні документи (французькою чи
англійською мовами залежно від навчального проекту):
резюме (1 стр. максимально + публікації, формат
doc чи pdf)
чітко та детально ви-

Джерело
15.03.16
:
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кладений навчальний
проект (2 стр.макс., формат doc чи pdf)
мотиваційний лист (1
стор. формат doc чи pdf)
лист від французького

С

навчального закладу, підтверджуючий зацікавлетипендії уряду Франції на навчання:

у магістратурі (Master 2) за будь-якою дисципліною, тривалістю 9 місяців (615 євро)
в аспірантурі під французько-українським подвій-

ність Вашою кандидатурою, чи лист про попереднє
зарахування (формат pdf)*
Переклад виписки оцінок за останні 4 роки навчання
(формат doc чи pdf)

ним науковим керівництвом для роботи над дисер-

* Кандидати на програму COPERNIC не мають пода-

тацією (три наукові стажування по 4 місяців впро-

вати лист про зарахування, але мають додати до

довж 3 років, 767 євро)

свого пакету документів 2 рекомендаційних листа,

за магістерською програмою COPERNIC (12 місяців,

написані французькою чи англійською мовами

767 євро) для фахівців економічної та інженерної га-

(формат pdf).

лузей;

3) Надіслати повний пакет документів на електрон-

Умови до кандидатури:

ну адресу bgfselection@gmail.com

бути громадянином України віком до 30 років та

4) Надіслати повідомлення про подання кандидату-

постійно проживати в Україні

ри на ел. адресу oksana.lando@ifu.kiev.ua із вказаною

мати диплом про вищу освіту українського навчаль-

темою листа «конкурс стипендій BGF», для отриман-

ного закладу (Бакалавр / Спеціаліст / Магістр)

ня адреси он-лайн реєстрації Вашого досьє.

Критерії надання стипендії:

5) Кандидатів, документи яких будуть відібрані на

високий рівень академічної підготовки кандидата;

попередньому конкурсі документів, запросять на

якісний та аргументований навчальний проект з

співбесіду, яка відбудеться у другій половині квітня.

обґрунтуванням професійної орієнтації;
володіння французькою та/або англійською мова-

Оригінали виписок оцінок треба буде надати під час
співбесіди.

ми залежно від навчального проекту;

6) Результати засідання комісії буде оголошено у

розробка індивідуального студентського проекту в

другій половині травня.

рамках вже існуючого або новоствореного францу-

Контакти:

зько-українського проекту співпраці в освітній та/

Оксана Ландо

або науковій сфері.

Координатор стипендій уряду Франції

Процедура та термін подання документів:

oksana.lando@ifu.kiev.ua

1) Заповнити анкету

Французький культурний центр

на стипендію магістра

вул. Гончара 84, 01054 Київ

нa стипендію на навчання у подвійній аспірантурі

тел.: +38 044 482 23 71

на стипендію Copernic
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9. Актуальні наукові стипендії від DLR-DAAD

Н

аукові стипендії DLR-DAAD це програма, яка пропонуєть-

ся спільно Німецьким центром авіації та космонавтики (DLR) та Німецькою службою академічних

ло
Джере
іше
н
ь
л
а
Дет

обмінів (DAAD). DLR є національним науково-дослідним центром
авіації та космонавтики у Німеччині. Його масштабні дослідження та
робота в напрямку розвитку аеронавтики, космічного простору, транспорту та енергії інтегровані в національні та міжнародні спільні підприємства. В якості німецької космічної агенції DLR відповідає за
планування та реалізацію Німецької космічної програми Німецького федерально-

- Aeronautics

го уряду, а також за представництво німецьких

- Energy

інтересів на міжнародному рівні. Приблизно 7

- Transportation

400 осіб працюють у 33 інститутах та лабораторі-

Тривалість фінансування

ях DLR у 16 містах Німеччини.

Стипендії завжди надаються на період науково-

Хто може подавати заяву?

го стажування у Німеччині. Приймаючі інститу-

Ця спеціальна програма пропонується для висо-

ти DLR та кандидати на отримання стипендії

кокваліфікованих іноземних аспірантів та док-

узгодять між собою тривалість перебування.

торантів, а також для старших вчених зі ступе-

Тип A - Аспіранти: 36 місяців

нем. Стипендії DLR-DAAD надаються індивідуа-

Тип B - докторанти: від 6 до 24 місяців

льно. У кожному оголошенні про конкурс на

Тип C - старші вчені: від 1 до 3 місяців

стипендію вказуються особливі кваліфікаційні

Що включає в себе стипендія?

вимоги та умови візитів.

Аспіранти (аспірантура у Німеччині): щомісячні

Напрями досліджень:

виплати в розмірі 1 365 євро (плюс грошова до-

- Space

помога на навчальні матеріали в розмірі 102 євро); можливі додаткові виплати: наприклад, допомога на проїзд, медичне страхування, супроводжуючих
членів сім´ї.
Докторанти (проведення
досліджень у Німеччині): 2
000 євро на місяць.
Старші вчені (проведення
досліджень у Німеччині):
2 300 євро на місяць.
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10. Літня школа з вивченням німецької мови в Баварії

ело
р
е
ж
Д
.16
4
0
.
4
н: 0
й
а
л
д
Де

С

туденти та молоді вчені з Боснії і Герцеговини, Хорватії, Македонії, Сербії, Словенії та
України з базовими знаннями німецької мови (принаймні A2-рівні) мають право подати заявку на гранти для участі у літній школі з метою вивчення німецької мови в Баварії. Стипе-

ндії включають вартість курсу, проживання і харчування в баварському університеті.

Університет

Дати
2016р.*

Рівень

Програма**

Universität
Augsburg

25.07.-19.08.

B2 - C2

Intensivkurs Sprachpraxis Deutsch

Universität
Bamberg

02.0827.08.

B1 - C2

German Poetry and the Fate of its Poets

Universität
Bayreuth

01.08.-27.08.

all levels

Summer University for Intercultural German
Studies

KU EichstättIngolstadt

18.07.-12.08.

all levels

KU Summer School

LMU
München

02.08.28.08.

all levels

MISU at LMU: Summer German Language
Course

Universität
Passau

02.08.-31.08.

all levels

German Courses Passau

Universität
Würzburg

01.08.-27.08.

all levels

Internationale DaF-Sommerakademie

* Дати реалізації курсів включають дати заїзду та від'їзду.
**Додаткові збори за спеціалізовані курси, а також в деяких випадках для додаткових культурних програм повинні бути оплачені стипендіатами, якщо вони бажають брати в них участь.
Важлива інформація щодо процесу подачі заявки, а також необхідні документи можна знайти за
посиланням.
Аплікаційна форма.
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11. Гранти на навчанні від фонду ім. А. Ейнштейна

Дже
Дет рело
Дедл альніш
е
айн:
15.04
.16

Ei

nstein Forum спільно з організацією Dai-

довж 5 - 6 місяців, який розташований неда-

Daimler and Benz Foundation пропонують

леко від навчальних закладів, які знаходять-

можливістьдля талановитих молодих мисли-

ся в Берліні та Потсдамі..

телів реалізувати проект, в тій галузі, в якій

Отримувати стипендію розміром в 10 000

вони ще не проводилидосліджень. Основна

євро.

мета програми: підтримати тих, хто, недивля-

Також учасникам відшкодують транспортні

чись на прекрасну роботу в своїй спеціалізації,

витрати.

відкритийдля осягнення інших міждисциплі-

Вимоги до кандидатів

нарних галузей науки. Грантдасть можливість

У програмі можуть брати участь ті, кому:

молодим талантам втілитидослідний проект в

• Ще не виповнилося 35 років і хто має вчений

незвичномудля них місці роботи. Грант засно-

ступінь в сферах гуманітарних, природничих

ваний з 2 007 і всі учасники програми зможуть

або соціальних наук.

провести від 5до 6 місяців в будинку Ейнш-

• Кандидат вже може матидокторський сту-

тейна недалеко від Потсдаму.

пінь, або тільки працювати над цим.

Учасники зможуть:

• Кандидат повинен продемонструвати якість,

Проживати в будинку Ейнштейна впро-

оригінальність ідоцільність запропонованого
проекту, а також чудовий інтелектуальний рівень.
• Запропонований проект повинен суттєво відрізнятися за формою і змістом від попередньої
роботи кандидата.
Заявку на участь у програмі можна відправляти за адресою:

Prof. Dr. Susan Neiman
Einstein Forum
Am Neuen Markt 7
14467 Potsdam
Germany
Або на електронну пошту:
fellowship@einsteinforum.de.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Випуск № 213 інформаційної системи «Джерело»
можна знайти на сайті: http://ipd.kpi.ua
За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) головного корпусу
Тел: 204-80-19, контактна особа – Бульбас Марія.
E-mail: s.shukayev@kpi.ua.

Керівник відділу
міжнародних проектів
Шукаєв С.М.
19/02/2016

Київ-2016
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