Інформаційний листок
До уваги деканів факультетів, директорів інститутів
та керівників підрозділів університету!
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 179 випуску
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науковотехнічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ”
У номері представлені матеріали:

Мобільність :
Для студентів та науковців:
1. Конкурс Fly Your Ideas 2013
Крайній термін подачі документів: 31.08.2012
Концерн Airbus представив теми нового випуску конкурсу Fly Your
Ideas (FYI 2013), надаючи студентам усього світу можливість внести
свій внесок у розвиток авіації майбутнього.
Організатори FLY 2013 пропонують студентам розробити ідеї для
еко-ефективної авіаційної промисловості завтрашнього дня. Конкурс
проводиться

в

рамках

програми

Future

by

Airbus,

мета

якої

запровадити концепцію сталого розвитку повітряних перевезень до
2050 року.
Запропоновані проекти повинні бути спрямовані на ключові
проблеми галузі: "Енергія", "Ефективність", "Доступний зростання",
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"Збільшення

обсягів

перевезень",

"Пасажирський

досвід"

і

"Доброзичливе співтовариство".
До участі в конкурсі запрошуються студенти будь-якої статі і віку,
незалежно від їх громадянства і професійного вибору - від інженерії до
маркетингу, від бізнесу до наукових дисциплін, від філософії до
проектно-конструкторської спеціалізації.
Детальна інфрмауція :
Для участі в «FYI 2013» студентам необхідно зареєструватися в складі
групи від 3 до 5 чоловік на веб-сайті конкурсу www.airbus-fyi.com
http://5ballov.qip.ru/grants/view/konkurs-fly-your-ideas-2013/
2. Гранти (стипендії) для навчання в Словенії в 2012-2013 році
Крайній термін подачі документів: 30 квітня 2012
Уряд Республіки Словенія оголошує конкурс стипендій на 20122013 академічний рік (з 1 жовтня 2012 по 30 вересня 2013), які
засновані на основі двосторонніх угод наступних країн: Бельгія Фландрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Греція, Угорщина, Італія, Ізраїль ,
Японія, Македонія, Мексика, Монтенегро, Польща, Китай, Російська
Федерація, Словаччина, Швейцарія, Туреччина.
Стипендії присуджуються іноземним громадянам, які хотіли б
взяти участь в обмінної академічній програмі в Словенії.
Основна мета стипендіальної програми - навчання стипендіата в
словенському вузі на постдипломної рівні або рівні бакалаврату.
Стипендії виділяються на строк до 10 місяців навчання,
мінімальна тривалість стажування - 3 місяці.
Стипендіат може взяти участь у програмі за будь-яким напрямом
навчання, пропонованого словенськими вузами.
Перелік вузів Словенії, які беруть участь в програмі можна знайти за
посиланням:
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http://www.mvzt.gov.si/en/areas_of_work/higher_education/dejavnost_viso
kega_solstva/register_of_higher_education_institutions_in_the_republic_of
_slovenia/
Повний пакет документів для участі в програмі має бути наданий до 30
квітня 2012 року.
Повідомлення для російських учасників програми на сайті
Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства освіти і
науки Російської Федерації.
Додаткова інформація :
e-mail: scholarships@cmepius.si
Сайт конкурсу: http://www.cmepius.si/en/
http://www.cmepius.si/en/higher-education/bilaterals/call.aspx
http://konkursgrant.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=332
6:-------2012-2013-&catid=28:2010-10-16-19-58-48&Itemid=43

3. Конкурси на дослідницькі стипендії Фонду Ернста Шерінга
(Німеччина)
Крайній термін подачі документів: 30 квітня 2012р.
Область наук:
· Хімічні
· Біологічні
· Медичні
Тип гранту:
· Competition
· For scientific researches
· Scholarships
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Фонд

Ернста

Шерінга

(Німеччина)

надає

наукові

дотації

докторантам, які проводять дослідження в галузі біології, медицини та
органічної хімії, а також у суміжних з ними галузями.
Не фінансуються проекти в галузі ботаніки та стоматології і також
проекти, що ставлять за мету проведення клінічних досліджень.
Хто може брати участь у програмі?
Біологи,

хіміки,

медики,

а

також

студенти

специфічний

міждисциплінарних студій (біохімія, біоінформатика тощо), які з
відзнакою закінчили навчання не пізніше, ніж за два роки до подачі
заявки. Кандидати не повинні працювати над написанням докторських
тез у момент подачі заявки.
Наукові дотації виділяються на період до 2х років.
Заявки на участь в програмі приймаються щорічно до 30
квітня і 31 жовтня поточного року (дата по поштовому штемпелю).
Форму заявки та її копію надсилайте за адресою:
Ernst Schering Foundation
Dr. Carsten Klein
Unter den Linden 32-34
10117 Berlin
Заявки, надіслані електронною формою, розглядатися не будуть.
Додаткова інформація :
www.scheringstiftung.de
http://www.science-community.org/ru/node/6536
4. Дослідницькі (освітні) гранти 2012-2013 г для жінок в Японії
Крайній термін подачі документів: 20 квітня 2012р
Область наук:
· Загальнонаукові
Тип гранту:
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· For scientific researches
· Scholarships
Японська асоціація жінок в університетах (Japanese Association of
University Women) повідомляє про прийом заявок для участі у
міжнародній стипендіальній програмі 2012 року.
Заявки приймаються від жінок, які хотіли б брати участь у
дослідницьких проектах або освітніх програмах післядипломної рівня в
Японії. Фінансування виділяється на термін від 3 до 6 місяців в період
з 15 вересня 2012 по 31 березня 2013 року.
У програмі можуть брати участь фахівці, які мають ступінь
бакалавра, які проживають поза Японії, які представили план
проведення досліджень або освітній проект, для виконання якого
необхідно перебування в Японії. Заявник повинен мати домовленість з
японським інститутом про проведення досліджень (участь в освітній
програмі).
Крайній термін подачі заявок для участі в програмі в 2012-2013 г 20 квітня 2012 року (за поштовим штемпелем).
Заяви

приймаються

тільки

звичайними

поштовими

відправленнями на адресу:
Chairperson of International Fellowship Committee
Japanese Association of University Women
11-6-101 Samoncho, Shinjuku-ku
Tokyo 160-0017, JAPAN
TEL: (81 3) 3358 2882 FAX: (81 3) 3358 2889
E-mail: jauw@jauw.org
Додаткова інформація :
Веб-сайт: http://jauw.org/english/fellow/applicati...
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5. Гранти для участі в дослідницьких проектах в Туреччині
Крайній термін подачі документів: 05 жовтня 2012р.
Департамент освітніх стипендій та грантових програм Науковотехнологічного Дослідницького Ради Туреччини (TÜBİTAK) повідомляє
про прийом заявок від іноземних громадян для участі в конкурсі грантів
(стипендій)

в

галузі

природничих,

інженерних,

соціальних,

гуманітарних дисциплін, медицини та сільського господарства.
До участі в конкурсі запрошуються висококваліфіковані молоді
спеціалісти, аспіранти або кандидати наук (PhD), що бажають взяти
участь у дослідницьких проектах в Туреччині.
У конкурсі можуть взяти участь:
- Іноземні громадяни, не приймаються заявки від фахівців, що мають
подвійне громадянство.
-

Отримавши

запрошення

з

турецького

університету

або

дослідницького інституту для участі в дослідницькому проекті.
- Ті, хто має сертифікат, що підтверджує достатнє знання мови, на
якому реалізується спілкування у дослідницькій групі.
- Для аспірантів обов'язковий документ, що підтверджує факт
навчання в аспірантурі.
- Учасники зі ступенем PhD повинні бути не старше 35 років.
- Якщо ступінь PhD отримана в турецькому університеті, то мінімальні
результати претендента повинні бути GPA 3.50/4.00.
Максимальна тривалість стипендії - 12 місяців.
Можуть бути відшкодовані транспортні витрати стипендіата і
вартість медичної страховки.
Крайній термін прийому заявок в 2012 році: 5 жовтня 2012
року.
Детальна інформація про участь в програмі опублікована на сайті
TÜBİTAK: http://www.tubitak.gov.tr/sid/522/pid/453/cid/25896/index.htm
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6. Програма |3 , гранти на професійні подорожі для індивідуальних
митців, індивідуальні гранти на створення

мистецьких праць,

інституційні гранти на вироблення культурного продукту
Гранти

надаються

у таких царинах культури

: візуальне

мистецтво, театральне мистецтво, література, музейна справа і кіно, а
також підтримуються

міждисциплінарні проекти, що поєднують ці

галузі культури.
Фонд не обмежує потенційних грантоотримувачів щодо типу
проектів, які підтримуються. Це може бути і театральна вистава чи
мало бюджетний фільм, і видання книги, і створення виставки і
проведення симпозіуму. Найважливіша умова – результатом проекту
має бути створення

і публічна презентація певного культурного

продукту. Продуктом вважається як, власне, мистецький твір, так і
подія.
Ключовими критеріями відбору проектів є мистецька якість,
інноваційність,

наявність

компоненту

міжрегіональної

співпраці

(залучення до проекту учасників із різних регіонів країни).
Відбір проектів проводить Експертна рада (далі ЕР), що
складається із знаних фахівців у всіх 5-ти царинах роботі програми.
Детальна інформація :
www.i3grants.org
7. Групові поїздки студентів до Німеччини Studienreisen (DAAD)
Заяви на Studienreisen подаються лише у режимі онлайн у такі
строки:
· до 01.11. для поїздок, які розпочинаються з 01.03. (Рішення з
боку DAAD приймається у середині січня);
· до 01.02. для поїздок, які розпочинаються з 01.06. (Рішення з
боку DAAD приймається у середині квітня)
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· до 01.05. для поїздок, які розпочинаються з 01.09. (Рішення з
боку DAAD приймається у середині липня).
Цілі підтримки:
Сприяння

поглибленню

знань

за

фахом

за

допомогою

відповідних візитів, екскурсій та інформативних бесід;
зустрічі з німецькими студентами та науковцями для встановлення та
підтримки контактів між німецьким та іноземним ВНЗ;
ознайомлення з економічним, політичним та культурним життям
Німеччини. Ця частина програми не має перевищувати третину всього
періоду фінансування.
Подання заяв:
Подавати заяву можуть викладачі українських ВНЗ. Заяви
необхідно заповнювати німецькою або англійською мовою. Формуляри
заповнюються

в

режимі

онлайн

тут:

www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028
.de.html.
Додаткова інформація :
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_gruppenreisen.htm
8. Групові поїздки студентів до Німеччини Studienpraktika (DAAD)
· до 01.11. для поїздок, які розпочинаються з 01.03. (DAAD
приймає рішення у середині січня);
· до 01.02. для поїздок, які розпочинаються з 01.06. (DAAD
приймає рішення у середині квітня)
· до 01.05. для поїздок, які розпочинаються з 01.09. (DAAD
приймає рішення у середині липня).
Цілі підтримки:
Проведення практики за фахом у ВНЗ (наприклад, спеціальні
курси, блокові семінари, інші семінари) на запрошення німецького ВНЗ,
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який також несе відповідальність за організацію практики у ВНЗ, на
підприємстві або, можливо, у громадській організації;
зустрічі з німецькими студентами та науковцями для встановлення та
підтримки контактів між німецьким та іноземним ВНЗ;
ознайомлення з економічним, політичним та культурним життям
Німеччини. Ця частина програми не має перевищувати третину всього
періоду фінансування.
Вимоги до пошукачів:
Може підтримуватися поїздка групи студентів, зарахованих в
один ВНЗ на один факультет як регулярні студенти, починаючи з
другого курсу, під керівництвом викладачів ВНЗ, з метою поїздки до
одного ВНЗ у Німеччині для відвідання спецкурсів, семінарів тощо.
Відповідальною за організацію практики у ВНЗ, на підприємстві та у
інших закладах є запрошуючий німецький ВНЗ. Подавати заяву на
стипендію може лише німецький ВНЗ.
Детальна інформація :
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_gruppenpraktika.htm

Випуск № 179 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.

03.04.12
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