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Інформаційний листок

До уваги деканів факультетів, директорів інститутів

та керівників підрозділів університету!

Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 174 випуску

інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-

технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ”

У номері представлені матеріали:

1. Магістерські стипендії від Ecole Normale Superieure of Paris

Кожного року ENS оголошує відкриття міжнародного відбору і

пропонує магістерські стипендії 30-ти іноземним студентам.

Термін подання заявок: з 10 січня по 15 березня 2012 року.

Магістерські стипендії відкрито за такими напрямками:

1. Гуманітарні науки (2-річна магістерська стипендія)

2. Природничі науки (2-річна магістерська стипендія)

3. 3-річна стипендія для студентів останнього курсу базової

університетської програми та магістрів

Кандидати мають задовольняти наступним умовам:

1. Повинні мати іноземне громадянство

2. Народились після 1-го вересня 1985 року

3. Мають бути студентами університету за межами Франції

4. Знаходяться на останньому курсі базової університетської

програми або на першому курсі магістратури
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Більш детальну інформацію ви знайдете за адресами:

http://www.ens.fr/spip.php?rubrique29

http://www.ens.fr/IMG/file/internationale/2012/plaquette%20WEB%20select

ion%20internationale%202012%20version%20anglaise.pdf

2. Гранти для навчання в аспірантурі (PhD) в Португалії

Крайній термін подачі документів: 31.01.2012

Область наук: Фізико-математичні

Відділення математики Вищого технічного інституту (Instituto

Superior Tecnico, Португалія) запрошує молодих фахівців в аспірантуру

(PhD) за напрямами: математика; статистика і стохастичні процеси.

Instituto Superior Tecnico – найбільший та найбільш престижний

інженерний вуз Португалії, входить до складу Технічного Університету

Лісабона.

Для участі в програмі, необхідно мати диплом магістра,

бакалавра або еквівалентний диплом; спеціальністю диплома може

бути не математика, проте оцінки з математичних дисциплін повинні

бути високими.

Стипендіатам надається можливість вибору вузу для навчання зі

списку вузів, що утворюють колаборації з Instituto Superior Tecnico:

Joint Doctoral IST-EPFL Initiative in Mathematics ;

University of Texas at Austin-Portugal PhD Program in Mathematics ;

CMU-Portugal ICTI Program in Applied Mathematics

Програма передбачає можливість фундаментальної

підготовки в математиці за напрямами:

· аналіз,

· алгебра,

· логіка,

http://www.ens.fr/spip.php?rubrique29
http://www.ens.fr/IMG/file/internationale/2012/plaquette WEB selection internationale 2012 version anglaise.pdf
http://www.ens.fr/IMG/file/internationale/2012/plaquette WEB selection internationale 2012 version anglaise.pdf
http://www.ist.utl.pt/en/about-IST/global-cooperation/IST-EPFL/
http://www.ist.utl.pt/en/about-IST/global-cooperation/UTAustin/
http://www.ist.utl.pt/en/about-IST/global-cooperation/CMU/
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· геометрія,

· топологія,

· диференційні рівняння,

· динамічні системи,

· математична фізика,

· чисельний аналіз,

· ймовірність і статистика.

Стипендіати, які спеціалізуються в прикладній математиці,

застосуванні математичних методів в інших дисциплінах (фізика, хімія,

біологія, економіка, інформатика, інженерія), можуть відвідувати курси

інших відділень.

Для стипендіатів-іноземців викладання ведеться англійською

мовою.

Початок навчання - вересень 2012 року.

Детальна інформація про програму та форми заявок представлені на

сайті IST:

https://fenix.ist.utl.pt/cursos/dmat

3. Гранти для участі в конференціях  SCOPES 2012 (Швейцарія)
Крайній термін подачі документів: 31.12.2012

Область наук:

Загальнонаукові

Спеціальні умови: Термін перебування в рамках конференції -

максимум 7 днів. Максимальне покриття тревел-гранту 10 тисяч

швейцарських франків.

Програма наукової співпраці між Східною Європою та

Швейцарією (SCOPES) реалізується Швейцарським Національним

Науковим Фондом (SNSF) спільно зі Швейцарським Агентством з

розвитку та співробітництва (SDC).

https://fenix.ist.utl.pt/cursos/dmat
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Конференц-гранти дозволяють дослідникам з країн Східної

Європи (у тому числі України) брати участь у міжнародних наукових

конференціях, що проводяться в Швейцарії, забезпечуючи

фінансування транспортних витрат і проживання учасників з країн-

партнерів Східної Європи.

Програма SCOPES 2012 діє до 31 грудня 2012 року, заявки на

отримання гранту слід подавати як мінімум за три місяці до початку

конференції.

Перевага в рамках програми буде віддаватися молодим вченим

(молодше 45 років) і активним учасникам конференцій.

Детальна інформація:

http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/call-for-

proposals.aspx

4. Гранти (стипендії) 2012-2013 імені Аніти Борг (США)

Крайній термін подачі документів: 01.02.2012

Компанія Google і Технологічний Інститут імені Аніти Борг

проводять конкурс на отримання в 2012-2013 академічному році

грантів (стипендій) імені Аніти Борг.

   До участі в конкурсі запрошуються студентки, які навчаються в

університетах за програмами в області комп'ютерних технологій,

інформатики, математики або тісно пов'язаних з ними наукових

напрямах, які передбачають отримання ступенів бакалавра (3-й курс і

вище), магістра, кандидата наук (або еквівалентних їм).

Серед усіх учасниць конкурсу буде відібрана група фіналісток.

Серед фіналістів будуть обрані стипендіати - переможці конкурсу.

У червні 2012 року стипендіати і фіналісти будуть запрошені на

робочу зустріч в європейський офіс компанії Googlе для ділового

спілкування та обміну досвідом.

http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/call-for-proposals.aspx
http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/call-for-proposals.aspx
http://anitaborg.org/
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Детальна інформація про конкурс представлена на сторінці:

http://www.google.com/anitaborg-europe

5. Гранти 7РП для розвитку наукової мобільності (програма Марії

Кюрі) 2012
Крайній термін подачі документів: 16.08.2012

Індивідуальні дослідні гранти Сьомої Рамкової Програми ЄС з

наукових досліджень, технологічних розробок призначені вченим з

третіх країн, що мають ступінь кандидата наук або, як мінімум,

чотирирічний досвід наукової роботи після закінчення вузу, що

приїжджають до країн ЄС (або асоційовані в 7РП країни) на термін від

1 до 3 років, з метою проведення науково-дослідної роботи та розвитку

наукової кар'єри.

Назва програми - Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF)

Шифр конкурсу - FP7-PEOPLE-2012-IIF

Дата відкриття конкурсу - 13 березня 2012

Заявки приймаються до 16 серпня 2012

Детальна інформація про програму:

  На період відповідного строку подання заявок вчені, що беруть

участь у даній акції, повинні 1) мати докторський ступінь, незалежно

від часу необхідного для його отримання, або 2) мати, принаймні, 4-

річний досвід наукової роботи, еквівалентний повній ставці у штаті,

включаючи період наукового навчання - після отримання вченого

ступеня.

Повний текст Робочої програми (Work Program), правил

заповнення проектної заявки та подання до Наукової Європейської

Ради (ERC) - Інформаційний пакет (Information Package) доступний для

читання і скачування (з 13 березня 2012 р.):

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people

Додаткова інформація:

http://www.google.com/anitaborg-europe
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people
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http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html

6. Бакалаврські та магістерські програми від Vistula University,

Польща

Студентам, які вже мають диплом бакалавра, Vistula University

надає можлівість отримати магістерський диплом (Термін навчання - 2

роки) європейського зразка польською або англійською мовами.

Область наук:

• економіка (бухгалтерський облік, фінанси, міжнародний бізнес и

торгівля)

• Інформатика (Інтернет-технології, комп'ютерні системи Управління)

• Міжнародні Відносини (діпломатія, Міжнародні економічні Відносини)

• філологія, туризм (готельний та ресторанний менеджмент)

Талановиті абітурієнти мают можливість отримати знижки до 50%

вартості навчання.

Майбутні студенти університету можуть визначити рівень

польської та англійської мов в Києві, в офісі офіційного представника

Vistula University - компанії "А-пріорі". Для студентів, які НЕ мають

можливості приїхати до Києва, буде організована співбесіда по

телефону чи скайпу.

Додаткова інформація:
Контакти "А-пріорі"

www.a-priori.kiev.ua

eu@a-priori.kiev.ua

Контакти універсітету:

www.vistula.edu.pl

admission2@vistula.edu.pl

http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html
http://www.a-priori.kiev.ua/
mailto:eu@a-priori.kiev.ua
http://www.vistula.edu.pl/
mailto:admission2@vistula.edu.pl
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7. III Міжнародна науково-практична конференція “Системний

аналіз. Інформатика. Управління”
Дата проведення : 14-16 березня 2012 року

Мета конференції:

Обговорення актуальних питань системного аналізу, інформаційних

технологій, а також застосування відповідних методів у прикладних

дослідженнях.

Основні напрями конференції :

1. Методологія системного підходу та моделювання систем.

2. Системний аналіз і моделювання природних і технічних систем.

3. Системний аналіз і моделювання макро- та мікроекономічних систем

4. Системи та методи прийняття рішень.

5. Інформаційні системи і технології.

6. Програмне забезпечення автоматизованих систем.

7. Системний аналіз та інформаційні технології в освіті

Умови участі у конференції:

До 15 січня 2012 року надіслати електронною поштою за адресою

saic_2012@zhu.edu.ua заявку на участь у конференції, тези обсягом

до 2-х сторінок та копію платіжного доручення про перерахування

організаційного внеску.

Робочі мови конференції:

· українська,

· російська,

· англійська.

Реєстрація учасників:

14 березня з 10-00 до 17-00

15 березня з 9-00 до 10-00

Відкриття: 15 березня – 10-00

mailto:saic_2012@zhu.edu.ua
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8. Міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз

та інформаційні технології" SAIT

Шановні колеги! Інформуємо Вас, що 30 січня 2012 року

починається прийом тез для участі в 14-й Міжнародній науково-

технічній конференції "Системний аналіз та інформаційні технології"

SAIT 2012.

Звертаємо Вашу увагу, що в 2012 році конференція SAIT

проходитиме в заочній формі (тільки публікація тез в електронній

збірці), що пов'язано з проведенням в Києві футбольного чемпіонату

Євро-2012.

Тези приймаються тільки в форматі LaTeX (стильові файли

будуть доступні на сайті конференції з 10 січня 2012).

Тези приймаються з 30 січня по 2 березня 2012, повні тексти

статей для публікації в рецензованому журналі приймаються до 24

травня 2012.

Збірка тез в 2012 році публікується тільки в електронному вигляді

з присвоєнням ISBN і буде доступна на сайті конференції

http://sait.kpi.ua  з 24 квітня 2012.

Праці конференції будуть проіндексовані Google Scholar,

Mendeley та CiteULike.

Робочі мови конференції: російська, українська, англійська.

9. Науковий семінар з «зелених» технологій в Ганновері

     Науковий центр Схід-Захід університету Касселя (East-West-Science

Centre, University of Kassel) разом з організацією German Society for

Membrane Technology 26 квітня 2012р. організовують науковий

семінар під назвою «Співробітництво зі східною Європою в області

GenenTech». Семінар буде проводитись в рамках відомої ярмарку

http://sait.kpi.ua/
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технологій захисту навколишнього середовища «Industrial GreenTech»

(ярмарок в Ганновері відбудеться 23-27 квітня 2012р.).

     Семінар буде присвячено проблемам очищення води, включаючи

такі аспекти як: стічні води, технології виробництва та/або переробка

стічних вод.

     На семінар запрошуються науковці з Росії, України,  Білорусії та

Німеччини в якості доповідачів або просто учасників. Участь в семінарі

– безкоштовна. Витрати на дорогу та проживання для доповідачів

компенсуються за вимогою.

Детальна інформація: www.owwz.de/greentec.html

10. Науковий семінар з біоекономіки в Франкфурті на Майні

     Науковий центр Схід-Захід університету Касселя (East-West-Science

Centre, University of Kassel) разом з Асоціацією німецьких

біотехнологічних компаній (Association of German Biotechnology

Companies) 18 червня 2012 року в Франкфурті на Майні організовує

семінар «Біоекономіка у східній Європі». Семінар буде проходити в

рамках ярмарку, присвяченому питанням хімічних технологій, захисту

навколишнього середовища та біотехнологій «ACHEMA» (ярмарок

відбудеться у Франкфурті на Майні 18-22 червня 2012р.).

     Семінар буде присвячено проблемам біоекономіки, включаючи

аспекти біо-очисних заводів  та біотоплива.

     На семінар запрошуються науковці з Росії, України,  Білорусії та

Німеччини в якості доповідачів або просто учасників. Участь в семінарі

– безкоштовна. Витрати на дорогу та проживання для доповідачів

компенсуються за вимогою.

Детальна інформація: www.owwz.de/achema.html

http://www.owwz.de/greentec.html
http://www.owwz.de/achema.html
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Випуск № 174  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.

26.12.11

mailto:s.shukayev@kpi.ua
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