
 

 
 
 
 

Інформаційний листок 
 

До уваги деканів факультетів, директорів інститутів 
та керівників підрозділів університету! 

 

Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 135 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
 
У номері представлені матеріали: 

1. Післядипломна програма Європейського інституту  
    ім. Карла Маркса (Росія). 

„Зрозуміти Європу” – таку навчальну мету ставить перед собою 
післядипломна програма Європейського інституту ім. Карла Менерта, 
(EIKM) яка запроваджена з 2005 року. Інститут (EIKM) пропонує єдину 
на сьогодні в Росії німецькомовну післядипломну програму з 
європейських студій. До 20 липня випускники з усіх країн світу з усіх 
спеціальностей можуть подавати документи на одне з 20 навчальних 
місць на навчальний рік 2009/2010.  
Детальна інформація: www.europastudien-kaliningrad.de/ 
 
 

2. Програма стажування в канадському парламенті для 
українських студентів 

Українсько-канадська програма стажувань, ініційована головою 
Фундації українських студій в Торонто у 1991 році, надає можливість 
студентам усіх українських університетів проходити тримісячне 
навчання в канадському парламенті (Оттава, Канада).  
Кандидатів на участь у стажуванні відбирають, зважаючи на 
академічну успішність, знання іноземних мов (англійської або 
французької та української), зацікавленість у проблемі 
(парламентський державний устрій).  
Студенти українських університетів можуть подаватися на стипендію 
Канадсько-української парламентської програми (Canada-Ukraine 
Parliamentary Program, CUPP). 
Вимоги до кандидатів:  

• - навчання в одному з українських університетів; 

• - українське громадянство;  



• - дуже добре володіння українською та англійською/французькою 
мовами; 

• - висока академічна успішність; 

• - зацікавлення у житті громади та лідерські якості.  
Дедлайн подачі заявок – 1 жовтня 2009 року.  
Детальна інформація: http://www.katedra.org  
http://eu-edu.org/news/info/236  
 
 

3. Дослідницькі стипендії для молодих вчених 
Право на участь в конкурсі мають особи, з науковим ступенем не 
нижче кандидата наук і які мають наукові публікації в закордонних 
журналах. Вік пошукача не повинен перевищувати 40 років. Знання 
німецької мови потрібне тільки для представників гуманітарних наук. 
Для пошукачів по природничих, інженерних науках і медицині цілком 
достатнім є вільне володіння англійською мовою. До подачі 
клопотання про надання стипендії Фонду імені Олександра фон 
Гумбольдта пошукач повинен знайти науковий заклад, вченого, які 
готові його прийняти, і узгодити з ним план дослідницької роботи. 
Пошукач вирішує самостійно, куди йому звернутися з проханням про 
прийом, — в університет чи вищий навчальний заклад іншого типу, в 
один із інститутів Товариства імені Макса Планка або в який-небудь 
крупний дослідницький центр або, можливо, в один із численних 
дослідницьких інститутів. 
Заяви про надання стипендії приймаються цілий рік. Дослідницькі 
стипендії надаються на термін від 6 до 12 місяців. Можливе також їх 
продовження на термін в до 24 місяців. Розмір місячної дослідницької 
стипендії Фонду імені Олександра фон Гумбольдта залежить від віку 
та наукової кваліфікації стипендіата. Стипендії не оподатковуються. 
Фонд компенсує стипендіатам транспортні витрати, виплачує допомогу 
для сім’ї і дітей, компенсує витрати стипендіатів по участі в конгресах, 
оплачує проходження ними курсу вивчення німецької мови (в тому 
числі оплачує курс німецької мови для подружжя) багато іншого. 
У випадку, якщо того потребує робота над дослідницьким проектом, 
стипендія може бути використана для перебування терміном до 6 
місяців в іншій європейській країні (за виключенням лише тієї, з якої 
прибув стипендіат).  
Детальна інформація: 
http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html  
 
 

4. Семінар “Сьома Рамкова Програма ЄС. Правила участі”. 
30 червня 2009 року з 14:45 – 17:30 в залі адміністративної Ради 
НТУУ “КПІ” 6 корпусу буде проведено семінар “Сьома Рамкова 
Програма ЄС. Правила участі”. На семінарі будуть розглянуті нові 



можливості у Сьомій Рамковій Програмі, досвід участі науковців НТУУ 
“КПІ” у міжнародних проектах та програмах, підготовка проектних 
пропозицій до 7 РП та фінансові правила 7 РП. 
Правила реєстрації на участь у семінарі, реєстраційну форму, та 
програма семінару Ви можете знайти на сайті: 
http://Ipd.kpi.ua 
 

5. Літня школа “Економічні відносини між Сходом та Заходом в 
Балтиці” проходитиме 2- 16.08.09  

02.-06. 08.09 – Таллінн 
06.-11.08.09 – Рига 
11.-16.08.09 – Вільнюс 
Дана программа  є  чудовою  нагодою  для  студентів, викладачів  та  
штатних співробітників,  які  цікавляться  економічною  ситуацією та  
розвитком економіки в країнах Балтики.    
Літній  університет  базується на ідеї мобільного університету, тобто 
програма  розпочнеться  в  Таллінні,  столиці  Естонії,  потім  
переміститься  до  Риги,  столиці Латвії,  і  до  Вільнюсу,  столиці  
Литви. Програма включатиме відвідування  лекцій,  виїзди  на  
підприємства, а також  ознайомлення  з  місцевою культурою. 
Оплата:  вартість  регістрації – 50 євро + вартість курсу – 550  євро 
Крайній строк регістрації: 01.06.2009 
Детальнішу  інформацію  ви  знайдете на  сайті:  
www.balticssummerschool.eu 
 
 

Випуск № 135 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. 
29.06.09 
 
 


