Інформаційний листок
До уваги деканів факультетів, директорів інститутів
та керівників підрозділів університету!
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 132 випуску
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науковотехнічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ”
У номері представлені матеріали:
1. Стипендії фонду Ernst Schering Foundation (природничі та
технічні науки).
Фонд Ернста Шерінга (Німеччина) надає стипендії талановитим
молодим науковцям, які проводять дослідження в області біології,
медицини та органічної хімії, а також у суміжних із ними галузях.
До участі в стипендіальній програмі запрошуються біологи, хіміки,
медики, а також студенти міждисциплінних спеціалізацій (біохімія,
біоінформатика і т.і.), які з відзнакою закінчили навчання не пізніше,
ніж за два роки до подачі заявки. Робота над кандидатською
дисертацією може проводитися в університеті або інституті будь-якої
країни. Не фінансуються проекти в області ботаніки і стоматології, а
також проекти, що ставлять за мету проведення клінічних досліджень.
Стипендії виділяються на період до 2-х років.
Крайній термін подачі заявок - до 31 липня та 31 січня поточного року
(дата по поштовому штемпелю).
Детальна інформація доступна на сайті Фонду www.scheringstiftung.de
2. Програма «Opportunity Initiative».
Держдепартамент США оголошує програму «Opportunity Initiative». Ініціатива Можливості. Ця програма розроблена з цілю надання
підтримки талановитим та цілеспрямованим студентам, які мають
бажання вступити до вузів США, але не мають можливості покрити
витрати, які пов’язані з вступом до вузів. Студенти можуть вступити як
на програму бакалавріат, так і в аспірантуру.
Програма покриває такі витрати: здача вступних тестів; транспортні
витрати; проживання та харчування під час здачі вступних іспитів;
вступні внески; доставка документів кур’єром; витрати на перевід та
нотаріальне оформлення документів; оформлення візи.
Крайній термін подачі заявки: протягом всього року.
Детальна інформація:
http://www.vvsu.ru/ip/programms.asp?ID=37033

3. Стипендіальна програма для молодих вчених і аспірантів
(Francois Fiessinger).
Щорічна стипендіальна програма започаткована в пам’ять Francois
Fiessinger для підтримки досліджень в природничих (біологія, фізика) і
соціальних науках, пов’язаних із вивченням навколишнього
середовища (environmental sciences). До участі в конкурсі
запрошуються аспіранти (які провчилися в аспірантурі не менше 1
року) і молоді кандидати наук.
Розмір стипендії $12,000 в рік, тривалість стипендії — 1 академічний
рік, з можливістю продовження ще на 2 роки за рекомендацією
наукового керівника. У випадку продовження максимальний розмір
стипендії — $36,000 за 3 роки.
Форма заявки для участі в програмі стипендій представлена на сайті
Francois Fiessinger Schoolarship: http://www.erefdn.org/scholar.html.
Крайній строк подачі заявок — 1 серпня кожного року.
Контактна інформація:
Michael J. Cagney, President, Environmental Research and Education
Foundation,
120 S. Fayette Street, Alexandria, Virginia 22314
Phone: 703.299.5139
Fax: 703.299.5145
E-mail: mcagney@erefdn.org
Детальна інформація: http://www.erefdn.org/scholar.html
4. Стипендії імені Фулбрайта на 2009-2010 роки Гранти для
проведення наукових досліджень в університетах США.
I Проведення досліджень в університетах США на період від чотирьох
до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та
доктори наук; дослідники з еквівалентним досвідом без наукового
ступеня та аспіранти або здобувачі напередодні захисту, які
отримають науковий ступінь до вересня 2010 року.
II Проведення дослідження в університетах США впродовж одного
академічного року. У конкурсі можуть брати участь викладачі та
дослідники віком до 35 років, з дворічним професійним досвідом, які
ще не мають наукового ступеня, та молоді кандидати наук (не пізніше
3-х років після захисту).
Документи приймають до 15 жовтня 2009 року
Кандидати повинні вільно володіти англійською мовою, мати
українське громадянство, відповідати вимогам для отримання візи J-1,
яка вимагає від учасника програми повернення в Україну на 2 роки
після закінчення терміну гранту.

Особи, які мають статус постійного мешканця США, або документи
яких перебувають у процесі отримання цього статусу, не можуть брати
участь у Програмі імені Фулбрайта.
Перевагу надають особам, які ще не мали нагоди учитися або
проходити стажування в США. Робота над докторською дисертацією
або участь у наукових конференціях не є підставою для надання
грантів.
При відборі кандидатів до уваги братимуть їхні професійні
досягнення,
реальність
запропонованого
проекту
та
його
довгострокову цінність.
Галузі спеціалізації: американські студії; антропологія; археологія;
архітектура; бібліотекарство; вивчення проблем оборони та політики в
галузі безпеки; ґендерні студії; громадське управління; демографія;
журналістика; засоби масової комунікації; економіка та бізнес;
інформаційні науки; історія; лінгвістика; міжнародні відносини;
мистецтво; музеєзнавство; охорона довкілля; охорона здоров’я;
охорона
історичної
спадщини;
педагогіка;
політичні
науки;
правознавство; психологія; релігійні студії; сільське господарство;
соціологія; соціальна робота; українознавчі студії; управління в галузі
освіти; філософія; фольклор.
Останній термін подання документів: 15 жовтня 2009 року.
Критерії відбору 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, розповсюдження передових методів навчання та викладання.
Кандидати повинні подати до офiсу Програми iмені Фулбрайта повний
комплект документів англійською мовою: аплікаційну форму; резюме
(CV); три рекомендаційні листи; детальний проект-опис наукових
досліджень.
Окрім документів англійською мовою, резюме (CV), проект наукових
досліджень та список власних публікацій необхідно подати також
українською мовою.
Умови гранту передбачають: квиток в обидва боки; щомісячну
стипендію; медичне страхування; додаткові гроші для придбання
професійної літератури.
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, Офіс Програми імені
Фулбрайта, кімната 305. Тел.: (044) 278-81-85, (044) 279-18-50, 279-2324, факс: (044) 230-20-60 – координатор програми – Інна Бариш. Еmail: student@fulbright.com.ua, ibarysh@fulbright.com.ua.
Детальна інформація: http://www.fulbright.org.ua.

5. В рамках програми Марі Кюрі представлені вакансії для
дослідників з країн, що не входять до складу ЄС.
Вакансія для молодих дослідників в області «Напівпровідникового
ядерного магнітного резонансу» (Solid-state Nuclear Magnetic
Resonance).
Вакансія представлена центром біомолекулярних досліджень
університету м. Утрехт (Нідерланди).
Строк подачі заявок:31 серпня 2009 року.
Заявки слід подавати електронною поштою проф. д-ру М. Балдус.
Термін навчання: 4 роки.
Детальна інформація:
http://www.fp7-ncp.kiev.ua/doc/1/Newsletter3_2009_Ru.pdf
Випуск № 132 інформаційної системи «Джерело» можна знайти
на сайті: http://ipd.kpi.ua
За інформацією звертатися до кімн. 054 головного корпусу,
Тел: 460-80-19, контактна особа – Мирошник Олександра
E-mail: shukayev@users.ntu-kiev.ua.
Керівник відділу міжнародних проектів
Шукаєв С.М.
18.05.09

