Інформаційний листок
До уваги деканів факультетів, директорів інститутів
та керівників підрозділів університету!
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 182 випуску
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науковотехнічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ”
У номері представлені матеріали:

Гранти:
Програма ім. Гамфрі (США)

1.

Програма ім. Г. Гамфрі на 2013-2014 академічний рік для фахівців на
середньому етапі розвитку кар’єри.
Останній день подання анкет: 9 липня 2012 р. до 17:00.
УВАГА! Анкети заповнюються та приймаються тільки в ЕЛЕКТРОННІЙ
ФОРМІ.
Опис програми: програма ім. Гамфрі пропонує 10-місячне стажування
у США, яке включає академічну програму та професійне стажування
фахівців, які знаходяться на середньому етапі професійної кар'єри, у
певних галузях для громадян України та інших країн світу. Програма
пропонує цінні можливості для професійного розвитку завдяки
вивченню вибраних навчальних дисциплін в університеті, участі у
конференціях, спілкуванню у професійних мережах, та набуттю
практичного досвіду під час стажування.
Протягом року учасники програми реалізують свої власні цілі та
тісно

співпрацюють

зі

своїми

колегами

під

час

семінарів

та
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конференцій. На відміну від типового досвіду магістранта, програма
заохочує стипендіатів виїжджати за межі свого університету щоб
дізнатися більше про американську культуру та долучитися до
співпраці зі своїми американськими колегами.
Приймаючі університети: щороку вісімнадцять відомих університетів
США приймають до себе

стипендіатів програми ім. Гамфрі. Відбір

університетів здійснюється на підставі сукупності їхніх досягнень у
конкретних галузях, ресурсів та підтримки, які вони можуть надати
стипендіатам програми ім. Гамфрі.
Галузі на 2013-2014 академічний рік для громадян України:
- Аграрний та сільський розвиток;
- Масові комунікації та журналістика;
- Економічний розвиток/ Фінансова та банківська справа;
- Управління освітою, планування та політика;
- Управління вищою освітою;
- Управління природними ресурсами/ політика щодо довкілля/ зміна
клімату;
- Політика та управління у галузі охорони здоров'я;
- Аналіз державної політики та державного управління;
- Політика та управління наукою та технологіями;
- Міське та регіональне планування;
Вимоги до учасників конкурсу: усі кандидати повинні мати щонайменш
закічену вищу освіту (ідеально – у тій галузі, на яку вони подають
заявку), щонайменш п’ять повних років досвіду роботи (бажано у тій
галузі, на яку вони подають заявку), обмежений або жодного досвіду
навчання у США. Учасники конкурсу повинні продемонструвати
лідерські якості, відданість громадській діяльності та гарне володіння
англійською мовою.
Отримати більше інформації: сторінка Програми ім. Г. Гамфрі .
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Контактна інформація:
Відділ преси, освіти та культури
Посольство США
вул. Ігора Сікорського м. Київ
координатор програми: (044) 521-5273
mailto:kyivhumphrey@state.gov
2. Гранти для виконання дисертаційних досліджень (Німеччина)
Фонд Берінгер-Інгельхайм щорічно виділяє гранти для виконання
дисертаційних досліджень (PhD) перспективними молодими ученим,
що спеціалізуються в галузі фундаментальної біомедицини.
До участі в Конкурсі запрошуються молоді фахівці не старше 27
років на момент закінчення прийому заявок, які проживають в країнах
Європейського

Союзу

дисертацією,

яка

фундаментальних

і

за

його

присвячена
біомедичних

межами,

що

працюють

експериментам
досліджень.

в

Перелік

над
галузі

наукових

напрямів, підтримуваних Фондом, можна знайти в міжнародному
журналі

Фонду

FUTURA

(див.

архів

на

сайті

Фонду:

http://www.bifonds.de ).
Брати участь у Конкурсі можуть лише ті фахівці, які приступили до
роботи над дисертацією не більше ніж за шість місяців до крайнього
терміну подачі

заявок.

Офіційною

датою

початку роботи

над

дисертацією може вважатися дата останнього іспиту на здобуття
ступеня магістра, бакалавра, дата прибуття в лабораторію для роботи
над дисертаційним дослідженням та ін. Фонд віддає перевагу
кандидатам, які тільки планують початок роботи над дисертацією на
момент подачі заявки на грант.
Грант являє собою щомісячно виплачувану стипендію, яка спочатку
присуджується на два роки з можливим продовженням ще на рік.
Додатково фінансується участь стипендіата в наукових заходах;
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надається можливість участі у семінарах для обговорення роботи
стипендіата над дисертаційним проектом; відвідування наукових
заходів за участю колишніх і нинішніх стипендіатів Фонду.
Строки прийому заявок Фондом: до 1 лютого; до 1 червня і до 1
жовтня.
Детальна інформація про програму опублікована на сайті Фонду:
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
Джерело: http://www.chnu.cv.ua
3. 7РП (Програма Марії Кюрі) - гранти для підтримки кар'єрної
інтеграції дослідників
Крайнй термін подання заявок: 12.07.2012 - 23:59
Гранти для підтримки кар'єрної інтеграції дослідників - CIG (Marie
Curie Career Integration Grants) програми «Кадри» 7РП покликані
значно поліпшити перспективи довгострокової інтеграції вчених, яким
пропонується стабільна науково-дослідна робота в Європі після
періоду мобільності. Тобто, дослідник може переїхати з будь-якої
країни як усередині Європи, так із-за її меж. Тривалість цих грантів
становить від 2 до 4 років.
Які організації можуть брати участь?
У заявці, поданій на конкурс CIG, може брати участь тільки одна
приймаюча організація, що знаходиться в країні-члені ЄС або країні
асоційованій з 7РП:
- національні організації (наприклад університети, дослідницькі центри
і т.д., приватні або державні);
-

комерційні

некомерційні

підприємства,
або

благодійні

особливо

малі

організації

і

середні

(наприклад,

(МСП);

неурядові

організації, фонди і т.д.);
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- міжнародні Європейські організації (ЦЕРН - Європейська організація
з ядерних досліджень, емблему - Європейська молекулярно-біологічна
лабораторія, і т.д.);
-

Об'єднаний

дослідницький

центр

(Joint

Research

Centre)

Європейської Комісії;
- інші міжнародні організації (наприклад, ВООЗ, ЮНЕСКО і т.д.).
Хто може брати участь?
Кваліфіковані фахівці будь-якої національності (аспіранти/здобувачі
наукового ступеня /доктора/кандидати наук, або мають стаж роботи
при повній зайнятості в науковій сфері більше 4 років), які не
проживали і не здійснювали свою основну діяльність (роботу,
дослідження і т.п.) в країні приймаючої організації більш ніж 12 місяців
протягом 3 років, які безпосередньо передували даті закінчення
прийому конкурсних заявок (короткі перебування і відпустки до уваги
не приймаються).
Дослідники, які користувалися або користуються Грантом для
підтримки кар'єрних інтеграції 6РП або 7РП не можуть брати участь
в даному конкурсі. Кожен учасник подає заявку разом з приймаючою
організацією,

розташованою

в

державі-члені

ЄС

або

країні,

асоційованої в 7РП. Крім того, ця організація повинна взяти на себе
зобов'язання

щодо

забезпечення

ефективної

та

довготривалої

професійної інтеграції дослідника протягом, принаймні, тривалості
проекту. Свідоцтва того, що дослідник буде інтегрований в приймаючій
організації на більш тривалий термін, впливають позитивно на
результати конкурсної оцінки.
Які теми досліджень?
Як і інші стипендії Марі Кюрі, гранти для підтримки кар'єрних
інтеграції дослідників - CIG ґрунтуються на підході «bottom-up» (підхід
«знизу вгору»). Область і тема дослідження вибираються вченим
самостійно у взаємодії з приймаючою організацією.
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Як це працює?
Приймаюча організація і дослідник спільно представляють заявку
на конкурс, що проводиться двічі на рік з шестимісячним інтервалом в
Агентство з управління науковими дослідженнями (Research Executive
Agency, REA). Якщо заявка відібрана, REA підписує грантову угоду з
приймаючою організацією, яка, в свою чергу, укладає з дослідником
контракт (що передбачає пенсійні та інші соціальні відрахування) з
оплатою за ставкою рівною або більшою окладу кваліфікованого
дослідника, яка зазвичай встановлюється в цій організації. Тривалість
контракту повинна бути не менше тривалості проекту.
Що фінансується в CIG?
Фінансування з боку Європейської Комісії покриває витрати вченого
на дослідження в приймаючій організації, такі як: заробітна плата;
оплата праці інших співробітників, задіяних в проекті; витратні
матеріали; витрати: транспортні, накладні, управлінські і т.д. Грант
надається у вигляді фіксованої суми в € 25000 на дослідника в рік на
період інтеграції від 2 до 4 років.
Інформаційний

пакет

оголошеного

конкурсу

опубліковано

на

Порталі учасника 7РП (Participant Portal):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=
FP7-PEOPLE-2012-CIG
Тут же знаходиться посилання на Систему подання електронних
заявок (Electronic Proposal Submission Service, EPSS).
Додаткову інформацію можна отримати в розділі CIG офіційного сайту
програми Марії Кюрі:
http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/cig_en.html
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4. Дослідницькі гранти Фонду Герди Хенкель (Німеччина)
Крайній термін подання заявок: 16.07.2012 - 23:59
Фонд Герди Хенкель повідомляє про прийом заявок на участь у
конкурсі грантів для фінансування поточних дослідницьких проектів, які
виконуються

на

постдокторському

рівні

в

університетах

і

дослідницьких інститутах по темі «Безпека, суспільство і держава».
Засоби

гранту

можуть

бути

використані

для

фінансування

досліджень, відшкодування витрат на участь в наукових конференціях,
семінарах,

виплату

стипендій

(PhD

fellowships),

витрати

на

відвідування іноземних колег по проекту. Не приймаються заявки,
єдиною метою яких є відшкодування витрат на участь у наукових
заходах.
Максимальний розмір гранту становить € 100,000.
Заявка та всі документи, що додаються оформляються на
англійській мові.
Детальна

інформація

за

адресою:

http://www.science-

community.org/uk/content/issledovatelskie-granty-fonda-gerdy-khenkel7512

Конкурси:
5. VІ КОНКУРС імені ЄЖИ ҐЄДРОЙЦЯ на дипломні, магістерські та
кандидатські роботи 2011/2012 (Польща)
Крайній термін подання робіт: 15.08.2012р.
У 2006 році з нагоди Року Єжи Ґєдройця Посольство Республіки
Польща в Україні оголосило перший конкурс на найкращі дипломні,
маґістерські та кандидатські роботи, присвячені історії та сучасності
Польщі, а також польсько-українським взаєминам. Конкурс, що тривав
протягом

2006/2007

академічного

року,

користувався

великим

зацікавленням серед молодих учених та випускників українських
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вищих навчальних закладів. У наступні роки відбулись ІІ, ІІІ, ІV і V
випуски конкурсу.
Умови VІ Конкурсу 2011/2012 залишаються такими ж, як і в
попередні роки: потрібно надіслати роботу, присвячену історії та
сучасності

Польщі

або

польсько-українським

взаєминам

(в

електронному та роздрукованому вигляді), короткий зміст цієї роботи
(резюме або автореферат) та CV автора на адресу Посольства
Польщі у Києві до 15 серпня 2012 р.
Прийматимуться лише ті праці, захист яких відбувся протягом 20112012 рр. Їх оцінюватиме міжнародне, польсько-українське журі.
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:

Анна Кузьма, радник Посольства Республіки

Польща в Україні, керівник сектору науки та освіти,
тел. (044) 230-07-08; e-mail: anna.kuzma@msz.gov.pl
Адреса Посольства РП: вул. Ярославів вал, 12, 01901 Київ.

Мобільність:
6. Стипендії Фонду для навчання в Німеччині
Крайній термін подання заяв: 15.07.2012 р.
Фонд Конрада Аденауера сприяє навчанню іноземців у вищих
навчальних закладах Федеративної Республіки Німеччина. Завдяки
такому сприянню, молоді люди із-за кордону мають можливість
здобути диплом вищого навчального закладу ФРН або ступінь доктора
наук і поглибити свої знання за фахом. Таким чином ФКА хоче зробити
внесок у підвищення кваліфікації молодих науковців, очікуючи, що
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стипендіати зможуть взяти на себе відповідальність за розвиток
держави та суспільства, зокрема - у науці та економіці, політиці та
публічному управлінні, мас-медіа та культурі, а також через роботу з
міжнародними організаціями.
Хто отримує сприяння?
Подавати заявки можуть студенти всіх наукових дисциплін, які
станом на осінь 2012 року закінчать щонайменше чотири курси вищого
навчального закладу. Поряд з цим, кандидати повинні відповідати
таким передумовам:
- дуже добрі результати навчання в школі та у вищому навчальному
закладі;
- дуже добрі оцінки за результатами отримання диплому;
- добре знання німецької мови (B2 / середній ступінь 2);
- політична або соціальна активність;
- максимальний вік: 29 років на момент подання заявки;
Якщо ми викликали Ваш інтерес, пропонуємо уважно ознайомитися
з правилами надання сприяння іноземцям. Тут Ви знайдете необхідну
інформацію про подачу заявки та процедуру відбору кандидатів, а
також про умови надання стипендії. Під пунктом С Ви знайдете список
необхідних документів на отримання диплому вищого навчального
закладу (1) та на одержання стипендії для написання дисертації (2). У
будь-якому разі просимо Вас заповнити попередню анкету та
надіслати її нам разом із зазначеними документами до 15.07.2012 р.
на адресу:
Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні:
вул. Шовковична, 10, оф. 4
01021 м. Київ
Україна
Детальна інформація: http://www.kas.de/ukraine/ukr/pages/11027/
Питання надсилайте за адресою: stipendien.ukraine@kas.de
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7. Гранти для стажувань у Німеччині за програмою "Копернікус"
Крайній термін подання заявок: 01.09.2012 - 23:59
Країна: Germany;
Область наук:
Фізико-математичні
Технічні
Економічні
Юридичні
Політологія
Програма КОПЕРНІКУС (Copernicus eV) об’єднує три суспільства в
Берліні, Гамбурзі та Мюнхені, сприяють студентам зі Східної,
Південно-Східної та Центральної Європи. Кожен семестр 20 студентів
отримують шестимісячну стипендію для навчання в Берліні, Гамбурзі
чи Мюнхені, а потім проходять двомісячне стажування на якомусь
підприємстві або в організації.
Документи для участі в програмі приймаються двічі на рік: до 1
вересня і до 1 квітня.
Про навчання:
Університети мають найрізноманітніші курси лекцій, семінарів.
Стипендіати вільні у виборі предметів. Однак КОПЕРНІКУС очікує від
своїх стипендіатів не менше двох позитивних оцінок (за реферат,
письмовий або усний іспит) по пройденим курсам навчання.
Про стажування
Стажування
стипендіатами.
переважають

організовує
Серед
міжнародні

КОПЕРНІКУС

організацій,

що

підприємства,

спільно
надають

канцелярії,

зі

своїми

стажування,
установи

та

організації, орієнтовані переважно на Східну Європу. КОПЕРНІКУС
забезпечує проживання стипендіатів в сім'ях або в гуртожитках.
Більшість стипендіатів живе в сім'ях.
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Хто може брати участь в конкурсі?
Студенти з хорошим і дуже хорошим знанням німецької мови,
відучилися

не

менше

чотирьох

семестрів

за

наступними

спеціальностями:
1. Право
2. Політологія
3. Економіка
4. Інформаційні технології та близькі до них предмети
5. Технічні предмети (фізика, економічна інженерія)
Детальна

інформація

за

адресою:

http://www.science-

community.org/uk/content/granty-dlya-stazhirovok-v-germanii-poprogramme-kopernikus-7457

Конференції:
8. Міжнародна конференція з біології, екології та хімії
III Міжнародна конференція з біології, екології та хімії пройде 24-25
листопада 2012 року в місті Бангкок, Тайланд.
Організатор:

Asia-Pacific

Chemical,

Biological

&

Environmental

Engineering Society (APCBEES).
Мета конференції - створення основ нового принципового підходу до
біології, екології та хімії. Для цього залучаються учасники з різним
досвідом, для сприяння міждисциплінарному підходу між різними
областями дослідження, а також для виявлення і обговорення
інноваційних теорій, структур, методик, інструментів і дослідженнь.
Подання статей на конференцію до 5 липня 2012 року.
Всі

прийняті

доповіді

будуть

опубліковані

у

збірнику

статей

конференції.
Cайт конференції: http://www.icbec.org
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Випуск № 182 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.

23.06.12

12

