
 

 

 

 

 

Інформаційний листок 
 

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

 
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 147 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
У номері представлені матеріали: 
 

1. ІV конкурс імені Єжи Ґєдройця на 2009/2010 рр. 
З нагоди Року Єжи Ґєдройця Посольство Республіки Польща в Україні 
оголошено конкурс на найкращі дипломні, маґістерські та кандидатські 
роботи, присвячені історії та сучасності Польщі, а також польсько-
українським взаєминам. Умови ІV Конкурсу 2009/2010: потрібно надіслати 
роботу, присвячену історії та сучасності Польщі або польсько-українським 
взаєминам (в електронному та у роздрукованому вигляді), короткий зміст 
цієї роботи (резюме або автореферат) та c.v. автора на адресу Посольства 
Польщі у Києві не пізніше 30 червня 2010 р.  
Передбачено по три премії у двох категоріях: для дипломних або 
маґістерських робіт та для кандидатських робіт. Перша премія за 
кандидатську роботу становитиме 1000 євро, друга - 550; третя - 350. 
Перша премія за маґістерську або дипломну роботу становитиме 350 євро, 
друга - 200, третя – 130. Найкращі праці будуть надруковані у престижних 
наукових виданнях. 
Контактна особа: др. Оля Гнатюк, І радник Посольства Республіки Польща 
в Україні, керівник Відділу науки та освіти, тел. (044) 230-07-08; e-mail: 
Aleksandra.Hnatiuk@msz.gov.pl Адреса: вул. Ярославів вал, 12, 01901 Київ. 
Детальна інформація: www.kijow.polemb.net 
 

2. Конкурс спільних науково-дослідних проектів в рамках 
Програми спільних дій між Україною і Францією в галузі 
науково-технологічного співробітництва "Дніпро" на 
період 2011-2012 роки 

Метою Програми є сприяння встановленню та розвитку якісного науково-
технологічного співробітництва між групами науковців обох країн. 
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До участі у конкурсі приймаються проектні заявки з усіх наукових галузей, 
включаючи гуманітарні та суспільні науки. 
Конкурс є відкритим для будь яких лабораторій чи науково-дослідних груп 
вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств 
обох країн. 
Після перевірки відповідності до вимог щодо форми подачі на конкурс 
кожна проектна заявка передається для наукової експертизи, що 
проводиться паралельно в обох країнах. 
За результатами експертизи Спільний комітет, що складається з 
представників Міністерства освіти і науки України і Міністерства 
закордонних справ Франції, здійснює розгляд та відбір проектів, яким буде 
надано фінансову підтримку. 
Оголошення конкурсу : 1 лютого 2010 р. 
Остаточний термін подання документів для обох сторін: 14 травня 
2010 р. до 15:00 год. 
Оголошення результатів: грудень 2010 р. 
Початок реалізації проектів: початок 2011 р. 
Після закінчення проекту (тривалістю 2 роки) подається заключний 
науковий звіт, в якому мають бути викладені наукові та фінансові підсумки 
його реалізації, а також можливі перспективи співробітництва. 
Більш докладну інформацію Ви можете отримати на сайті: 
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2010/28_01  
 

3. Стипендії Ервіна Шредінгера для молодих вчених 
Австрійський науковий фонд (The Austrian Science Fund (FWF)), за 
підтримки акції Марії Кюрі програми «Кадри» 7РП, надає стипендії молодим 
вченим для проведення досліджень в австрійських науково-дослідних 
інститутах. 
Напрямки: Усі дисципліни  
Вимоги до претендентів:  
Наявність ступеня кандидата наук;  
Міжнародні наукові публікаціі4  
Вік до 34 років на момент подачі заявки, або не пізніше 4 років з моменту 
захисту дисертації.  
Умови участі: Запрошення австрійської науково-дослідницької організації  
Фінансування Стипендія - EUR 29.600 на рік  
Термін подачі заявок: Приймаються постійно 
Більш докладну інформацію Ви можете отримати на сайті: 
http://www.fwf.ac.at/en/projects/schroedinger.html 
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4. Стипендії для навчання на PhD програмах 
Центрально – європейського університету 

Центральноєвропейський університет (Central European University, CEU, 
Будапешт, Угорщина) надає фінансову допомогу для навчання на 
докторських програмах за такими спеціальностями: економіка, гендерні 
студії, історія, міжнародні відносини, європейські студії, правознавство, 
середньовічні студії, математика, публічна політика, філософія, соціологія 
та соціальна антропологія.  
Тривалість повної докторської стипендії Центральноєвропейського 
університету – три навчальні роки.  
Загальними вимогами до вступників на докторські програми ЦЄУ є 
наявність магістерського диплому з відповідної спеціальності та достатній 
рівень володіння англійською мовою (TOEFL – 50, IELTS – 6.5). 
Крайній строк подачі документів на 2010 – 2011 навчальний рік:  
16 березня 2010 – для претендентів на докторські стипендії з повним 
пакетом документів;  
16 квітня 2010 – для тих, хто подає документи на докторські програми з 
політичних наук, публічної політики, міжнародних відносин та порівняльних 
гендерних студій і має повний пакет документів включно з сертифікатом 
про знання англійської мови.  
Детальна інформація :http//www.eu-edu.org/news/info/408 
 

Випуск № 147 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 – Мирошник Олександра 
E-mail: s.shukayev@kpi.ua. 
Керівник відділу міжнародних проектів    Шукаєв С.М. 
12.02.10 
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