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Інформаційний листок

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

Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 176 випуску

інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-

технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ”
У номері представлені матеріали:

1. Оголошений конкурс грантів (стипендій) на 2012 рік для
зарубіжних дослідників,  Франція

Крайній термін подачі документів: 1 березня 2012

Стипендіальна програма міста Париж створена для іноземних

дослідників, переважно «пост-докторів», з метою залучити їх до

роботи в державних дослідницьких лабораторіях Парижу на певний

періоду.

Мета програми -  встановити нові та зміцнити вже існуючі

відносини між паризькими та зарубіжними дослідницькими центрами.

Перевагою в отриманні стипендії користуються молоді вчені, які

захистили кандидатську дисертацію не більше 5 років тому. Близько

третини стипендій отримують більш досвідчені кандидати (термін

захисту дисертації - понад 5 років тому).

Умови для участі в конкурсі стипендій:

- Ступінь кандидата наук (PhD) і вище;
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- Кандидат на стипендію має бути членом будь-якої дослідницької

структури в тій країні,  громадянином якої він є.  Кандидати,  що вже

знаходяться у Франції, не можуть брати участь в конкурсі;

- Кандидати, які вже отримували в минулому цю стипендію на наукові

дослідження  або стипендію Фернана Броделя, не можуть брати

участь в конкурсі.

Умови перебування у Франції:

· молоді дослідники:  від 3  до 12  місяців (прибуття до Франції -  в

період з вересня по лютий). Стипендія - 2500 євро на місяць.

· досвідчені дослідники: від 2 до 6 місяців. Стипендія - 3000 євро

на місяць.

Стипендіатам надається:

- Медична страховка

- Фінансова допомога на придбання авіаквитка

- Допомога в пошуку житла

Додаткова інформація та необхідні форми для заповнення досьє

кандидата знаходяться online на сайті мерії Парижу

2. Спільна програма дослідницьких грантів (стипендій) Асоціації

дослідницьких інститутів імені Лейбніца і Німецької служби
академічних обмінів (DAAD)

Крайній термін подачі заявок : 20 березня 2012 року

Стипендії (PostDoc) дають можливість перспективним

кандидатам наук, які нещодавно захистили дисертацію, можливість

взяти участь у проведенні наукових досліджень в інститутах Асоціації в

Німеччині за такими напрямками:

Section A: Дослідження в гуманітарних дисциплінах та освіті;

Section B: Економічні, соціальні дослідження, дослідження космічного

простору;

Section C: Науки про життя;

http://www.paris.fr/english/paris-a-city-with-an-international-profile/research-in-paris/2012-rules-and-regulations-for-the-research-in-paris-call-for-applications/rub_9105_stand_65215_port_22098
http://www.leibniz-association.eu/?nid=ersd&nidap=&print=0
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Section D: Математика, природничі науки, інженерні дисципліни;

Section E: Екологія.

Грант для участі в програмі виділяється на термін до 12 місяців.

При необхідності, стипендіат отримує можливість пройти двомісячний

курс вивчення німецької мови.

Вимоги до учасників програми:

- Високий рівень наукових результатів;

- Ступінь PhD або його еквівалент (дисертація повинна бути захищена

не більше 2-х років тому);

- Відмінне володіння англійською мовою, бажано знання німецької

мови.

Вимоги до оформлення заявки:

Всі документи подаються у двох примірниках. Неповні заявки не

розглядаються. Для подачі заявки необхідно використовувати форму

"Application for Leibniz-DAAD Research Fellowships".

До заявки необхідно додати такі документи:

- Анотація дисертації (максимум 3 сторінки)

- Список публікацій

- Повна біографія

- Два рекомендаційних листи, написані старшими колегами, які

працюють у тому ж напрямку досліджень. Рекомендації у запечатаних

конвертах повинні бути включені до інших документів або відправлені

безпосередньо в офіс DAAD у Бонні так, щоб вони були отримані до

крайнього терміну прийому документів.

- Копії дипломів

- Нещодавно зроблена фотографія (додається до заяви)

- Результати тестів, що підтверджують рівень знання англійської мови

(TOEFL 550/213/80; IELTS: 6.0), отримані не більше 5 років тому.

- Опис дослідницького проекту (3 сторінки).

- Докладний план роботи (1 сторінка).
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Контактна інформація :

Адреса офісу DAAD у Бонні:

German Academic Exchange Service (DAAD)

Section 522

Kennedyallee 50

53175 Bonn

Контактна інформація:

Ms Cordula Behrsing

Tel.: (0228) 882-781

Fax: (0228) 882-9781

E-Mail: behrsing@daad.de

Детальна інформація опублікована на сайті.

3. Нові конкурси освітньої програми Erasmus Mundus

Крайній термін подачі заявок : 30 квітня 2012 року

Програма має три компоненти: «Спільні програми Erasmus

Mundus» (Erasmus Mundus Joint Programmes), «Партнерства Erasmus

Mundus» (Erasmus Mundus Partnerships) та «Популяризація

європейської вищої освіти» (Promotion of European Higher Education).

У рамках компоненту «Спільні програми Erasmus Mundus» ЄС

фінансує створення спільних магістерських та докторських програм

між вищими навчальними закладами країн ЄС та університетами з-

поза його меж.

Мета другого компоненту, «Партнерства Erasmus Mundus» -

посилення співпраці між вищими навчальними закладами ЄС та

країнами з-поза меж Євросоюзу для сприяння мобільності студентів,

докторантів, дослідників та адміністративного персоналу ВНЗ.

Нарешті, компонент «Популяризація європейської вищої освіти»

надає підтримку міжнародним ініціативам, дослідженням, проектам та

http://www.daad.de/de/index.html
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подіям, націленим на посилення міжнародного виміру вищої освіти.

Одним із пріоритетів цього річного конкурсу є країни-сусіди ЄС.

Нижче ви можете знайти посилання на ресурс, який допоможе

вам знайти потенційних партнерів (Partner search tool).

Детальніша інформація:

Докладніша інформація щодо усіх трьох цьогорічних конкурсів

Опис програми Erasmus Mundus (2009-2013)

Допомога у пошуку партнерів (Erasmus Mundus partner search tool)

Веб-сторінка програми Erasmus Mundus

4. Стипендій ім. Лейна Кіркланда на 2012/2013 навчальні роки від

Польсько-Американського Фонду Свободи і Польсько-

Американської Комісії Фулбрайта.
Крайній термін подачі заявок : 1 березня 2012 року

     Програма адресована молодим лідерам, що здобули вищу освіту,

зацікавлені у розвитку демократії, економіки і громадянського

суспільства в своєму регіоні та спеціалізуються у наступних галузях:

•   економіка і менеджмент;

•   адміністрація/менеджмент (бізнес, НУО, культура, охорона

    навколишнього середовища, охорона здоров’я);

•   державне управління (органи державної влади і самоврядування);

•   право;

•   суспільні науки (соціальна психологія, соціологія);

•  політологія і міжнародні відносини;

•  політика розвитку та гуманітарна допомога.

Реалізація Програми відбувається в рамках двосеместрового

навчання у вищих навчальних закладах Польщі та 2-4 тижневих

професійних стажувань у державних або приватних установах й

організаціях.

Детальна інформація :

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2012/call_eacea_42_11_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/documents/2012/em_programmeguide_dec2011.pdf
http://erasmusmundus.teamwork.fr/login.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
http://www.kirkland.edu.pl/


6

http://www.kirkland.edu.pl/course/view.php?id=5

5. Cтипендії для навчання в Національному університеті Chiao

Tung, Тайвань

Крайній термін подачі заявок :

· 1 жовтня - 31 грудня

· 1 січня - 31 березень

· 10 серпня – 30 вересня

Поруч з Hsinchu Science Park, «Силіконова долина» Тайваню,

знаходиться національний університет Chiao Tung широко відомий

своїми визначними дослідженнями, а також випускниками та

співробітництвом з промисловістю.

Представлені програми :

9 коледжів: машинобудування, електротехнічної та обчислювальної

техніки, інформатики, науки, біологічні науки і технології, фотоніка,

менеджмент, гуманітарні та суспільні науки, хакка дослідження.

Магістерські програми:

· міжнародна аспірантська програма в області електротехніки та

комп'ютерних наук (International graduate program in Electrical

engineering and computer science, EECS)

· Global MBA Program (GMBA)

Безкоштовні курси Японської мови
Cтипендії для іноземних студентів:

· Стипендія NCTU : NT$15000 в місяць або протягом навчання

· Тайванська стипендія : NT$30000 в місяць

· Спільна стипендія з науково-дослідницькою установою: сумма

витрат на проживання коливається  від  NT$100 до NT$150 на рік

Детальна інформація :

http://www.ia.nctu.edu.tw

http://www.kirkland.edu.pl/course/view.php?id=5
http://www.ia.nctu.edu.tw/
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6. Оголошено конкурс на здобуття премій Верховної Ради України

у 2012 році
Крайній термін подачі заявок :  10 березня 2012 року

Постановою Верховної Ради України від 16.03.07 №775-V

засновано 20 премій Верховної Ради України найталановитішим

молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень

та науково-технічних розробок. Премії встановлено з метою сприяння

розвитку вітчизняної науки і техніки, активізації участі талановитих

молодих учених у проведенні міждисциплінарних фундаментальних і

прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, а

також інноваційному розвитку держави, підвищенню престижу

наукового працівника та його ролі у суспільстві.

Постанову Верховної Ради України від 16.03.2007 № 775-V,

Інструкцію та інші довідкові матеріали розміщено на сайті "Наукова

молодь НАН України"  в розділі "Форми підтримки -  Премії -  Премія

Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних

розробок".

Детальна інформація :

http://www.nas.gov.ua/nm/news/Pages/PremiyaVRU2012.aspx

7. Стипендійна програма академічних обмінів iмені Фулбрайта

Крайній термін подачі заявок :

· 31 березня 2012 р.

· 16 травня 2012 р.

Fulbright Faculty Development Program: 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)

http://www.nas.gov.ua/nm/news/Pages/PremiyaVRU2012.aspx
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Документи приймають до 31 березня

Fulbright Graduate Student Program: Навчання в американських

університетах від одного до двох років на здобуття ступеня маґістра. У

конкурсі  можуть брати участь студенти старших курсів, випускники

ВНЗ та аспіранти. Кандидати повинні мати диплом бакалавра,

спеціаліста або маґістра на час призначення стипендії

Документи приймають до 16 травня

International Fulbright Science and Technology Ph.D. Program:

Навчання у провідних американських університетах на рівні

аспірантури протягом трьох років з правом захисту наукового ступеня

Ph.D. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час

призначення стипендії

Документи приймають  до 16 травня
Детальна інформація :

student@fulbright.com.ua

ibarysh@fulbright.com.ua

www.fulbright.org.ua

Програма імені Фулбрайта в Україні

вул. Еспланадна, 20, офіс 904

Київ, 01001

тел.: 044 287 07 77

факс: 044 230 20 60

8. Програма „Громадські зв’язки”, тематика: „Енергоефективність

– стратегічний пріоритет місцевої влади” (стажування в США)

Крайній термін подачі заявок : до 28 лютого 2012 р.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомляє про

початок відбору учасників для програми „Громадські зв’язки”

(Community Connections Program) за тематичним напрямком

mailto:student@fulbright.com.ua
mailto:ibarysh@fulbright.com.ua
http://www.fulbright.org.ua/
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„Енергоефективність – стратегічний пріоритет місцевої влади” у

Київській та Житомирській областях.

Програма „Громадські зв`язки” є програмою громадської

дипломатії та впроваджується за фінансової підтримки американського

уряду. Програма надає можливість українським фахівцям та їхнім

американським колегам обмінятись професійним досвідом та

дізнатися про життя громад у Сполучених Штатах.

Стажування у США триватиме 3 тижні. Група складатиметься з

10 осіб, також буде відібрано до 5 альтернативних кандидатів, які

візьмуть участь у програмі лише у випадку, якщо хтось із основних 10

учасників відмовиться від участі у програмі. Учасники відбиратимуться

шляхом відкритого конкурсу. Орієнтовна дата поїздки групи –  27

червня–18 липня 2012 року. Від фахівців, які працюють за

зазначеною тематикою, знання англійської мови не вимагається.

Кандидатам потрібно мати, або у короткий термін виготовити,

закордонний паспорт. Всі витрати покриваються програмою, окрім

витрат, пов’язаних із виготовленням закордонного паспорта та поїздок

територією України.

Загальні вимоги до кандидатів:

· Бути громадянином України;

· Проживати в Україні на момент підготовки, відбору учасників та

проведення програми;

· Працювати в установах та організаціях Києва/Київської або

Житомира/Житомирської областей, і займатися діяльністю,

спрямованою на вирішення проблем підвищення

енергоефективності та оптимізації бюджетних видатків,

повязаних з енергоспоживанням.

· Мати щонайменше 2 роки досвіду роботи і намір працювати в

своїй сфері ще 5 років;
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· Мати право отримати візу типу J-1 (віза програм обмінів) та

дотримуватися обмежень, передбачених цем типом візи.

Щоб взяти участь у конкурсі, кандидат повинен:

Заповнити та вчасно здати анкету – до 28 лютого 2012 р.

включно особисто або за допомогою кур’єрської доставки, за однією з

адрес протягом робочого тижня .

АНКЕТА ДЛЯ УЧАСНИКІВ application-form_ukr_for-energyefficiency.doc

[589 Kb] (завантажень: 1)

ІНСТРУКЦІЯ ДО АНКЕТИ  application-instructions_ukr.doc [277 Kb]

(завантажень: 1)

ЗАЯВА  zayava-do-mvd.doc [37 Kb] (завантажень: 1)

Детальна інформація :

www.irrp.org.ua/cc.html

9. Всеукраїнський конкурс на знання іноземних мов від компанії
STUDY.UA

Крайній термін подачі заявок : 18 березня 2012 р.

Компанія STUDY.UA оголошує про початок всеукраїнського

конкурсу для школярів та студентів. Конкурс - це можливість

перевірити свої знання іноземних мов в простій та захоплюючій формі,

дізнатися більше про програми навчання за кордоном та виграти один

із сотні призів від компанії STUDY.UA, серед яких безкоштовне

навчання за кордоном.

Для участі у конкурсі необхідно лише зайти на сайт :

http://konkurs.obuchenie.com.ua/ ,  вибрати мову конкурсу і вперед до

перемоги.

Детальна інформація :

за телефоном: 044 500 0320, 093/099/097 0000 320 або залишивши

запит на сайті: http://www.study.ua/

http://irrp.org.ua/
http://irrp.org.ua/
http://irrp.org.ua/
http://irrp.org.ua/
http://irrp.org.ua/
http://www.irrp.org.ua/cc.html
http://www.study.ua/
http://www.study.ua/
http://konkurs.obuchenie.com.ua/
http://www.study.ua/
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10. Стипендії від програми Еразмус Мундус

Стипендії пропонуються в рамках:

1.  Erasmus Mundus Master’s Courses або Erasmus Mundus Joint

Doctorate Programmes

2. Стипендії для реалізації мобільності студентів, науковців та інших

дослідників з країн та регіонів, які не входять до ЄС і які бажають

навчатись в європейських університетах

Період навчання в рамках стипендії на реалізацію мобільності

коливається від 1 до 34місяців.

Стипендії надаються студентам, дослідникам та науковцям-

співробітникам і навіть особам, які вже працюють. Загалом, студенти із

будь-якої галузі та рівня навчання можуть претендувати на стипендію,

однак, умови та наявність стипендій залежать від країни, яка

розглядається.

Студенти, які отримують стипендію, можуть розраховувати на

фінансову підтримку дорожніх та страхових витрат, а також на місячі

виплати.

Для кожної з неєвропейських країн або регіонів створено список

європейських університетів до яких студент може подати документи.

Детальна інформація за адресою:

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/erasmus_mundus_sc

holarships

11. Конференції молодих вчених Варшавська політехніка

Крайній термін подачі заявок :

· початкова реєстрація 30 квітня 2012 р.

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/erasmus_mundus_scholarships
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/erasmus_mundus_scholarships
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· кінцева реєстрація 15 червня 2012 р.

Організатор :

Варшавський технологічний університет

Дата проведення конференції : 17-20 вересня 2012 р.

Тематика конференції :

· природознавство

· біомедична інженерія

· автоматична і роботизовано механіка

· місто та міське планування, архітектурне та будівельне

машинобудування

· прикладна математика

· електронні та інформаційні технології

· енергетика

· нанотехнології і матеріали

· соціальні науки в технології

· логістика - нова сесія

Детальна інформація :

http://conference.young-scientists.eu

12. 15-ий Міжнародний симпозіум для студентів і молодих

науковців
Крайній термін подачі заявок : 15 травня 2012 р.

15-ий Міжнародний симпозіум організований студентами

наукового товариства "Механік", студентами хімічного наукового

товариства і cтудентською радою хімічного факультету Гданського

технологічного університету на 16-19 травня 2012 року.

Студентам, аспірантам та випускникам різних факультетів

хімічної промисловості та машинобудування з Польщі та за кордоном

пропонується взяти участь у симпозіумі. Метою симпозіуму є надання

http://conference.young-scientists.eu/
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можливості молодим людям представити свої досягнення, обговорити

та порівняти їх результати.

Тематика симпозіуму :

· Новітні розробки машин та виробничих процесів

· Операція, технічне обслуговування та діагностика машин

· Іненерні матеріали

· Термічна інженерія

· Виробництво та автоматизація технологічних процесів та управління

· Інженерія виробництва та управління

· Хімічна інженерія

· Відновлювальні технології

· Нові матеріали

· Синтез і дослідження біологічно активних сполук

· Екологічний аналіз і моніторинг

· Нові технології в харчовій промисловості

Офіційною мовою конференції буде англійська. Всі тези і

документи повинні бути написані і представлені тільки  на англійській

мові.

Всі доповіді будуть опубліковані у збірнику матеріалів симпозіуму.

Детальна інформація:

www.issyme.eu

      Випуск № 176  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.

30.01.12

http://www.issyme.eu/
mailto:s.shukayev@kpi.ua
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