Інформаційний листок
До уваги деканів факультетів, директорів інститутів
та керівників підрозділів університету!
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 184 випуску
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науковотехнічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ”
У номері представлені матеріали:
1. Новий конкурс в рамках програми Європейського Союзу - 7РП
за напрямом «Інформаційно-комунікаційні технології» (ICT call 10)
Однією з цілей цього конкурсу є – підтримка розширення
співпраці у сфері ІКТ в розширеному форматі Європейського Союзу
(ICT Objective 2013.11.4).
В рамках цієї мети для українських науковців та представників
сфери ІКТ є можливість до 15 січня 2013 року приєднатись до діючих
проектів у сфері ІКТ.
Список діючих проектів: (List_Projects for Call 10 obj 11dot4.xls
(109,00 kb)
Все що необхідно – вибрати серед них відповідний вашому
напряму

проект,

добре

з

ним

ознайомитись

і

зв’язатись

з

координатором проекту. Детальну інформацію про проекти можна
знайти за адресою: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/projects/home_en.html.
Для того, щоб зв’язатись з координатором проекту можна зайти
на сайт цього проекту і знайти контактну інформацію будь-кого з
учасників в тому числі і координатора. Ваша пропозиція повинна бути
логічним продовженням або розширенням їх власного проекту.
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Учасники діючого проекту також зацікавлені у вашій участі, тому що
Європейська Комісія додатково збільшує фінансування проекту для
того, щоб в ньому могли прийняти участь нові партнери. Всі необхідні
деталі про заповнення та подання проектної заявки ви зможете знайти
у прикріплених файлах за ключовими словами ICT Objective 2013.11.4.
Annex 6 to the Decision ICT for CAP_en.pdf (726,06 kb), GfA STREP
v2_EN.pdf (956,26 kb),
Call Fiche_EN.pdf (289,74 kb)
2. Конкурс спільних ініціативних російсько-українських наукових
проектів 2013 року
Крайній термін подання заявки: 31.10.2012 - 23:59
Російський

фонд

фундаментальних

досліджень

(РФФД)

і

Державний фонд фундаментальних досліджень України (ДФФД
України)

на

основі

Домовленостей

оголошує

конкурс

спільних

ініціативних російсько-українських наукових проектів.
Переможцям надається фінансова підтримка для виконання
фундаментальних наукових досліджень за наступними галузями знань:
математика, інформатика, механіка;
фізика, астрономія;
хімія;
біологія;
науки про Землю.
Вимоги до учасників:
Проекти виконуються невеликими (до 10 чоловік) науковими
колективами російських і українських вчених. До складу колективів
можуть входити аспіранти і студенти чи окремі науковці.
Назва проекту повинна бути однаковою для російських і
українських заявок. Російські науковці відсилають заявки до РФФД, а
українські – до ДФФД України у відповідності до правил подачі заявок.
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Правила і форми заявок для українських науковців розміщені на вебсайті ДФФД України http://www.dffd.gov.ua.
Необхідно підписати заявку (у заявці

проявляється статус

«підписана») в системі «КІАС» з 05 вересня по 31 жовтня 2012 року
включно.
Веб-сайт: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520...
Джерело: http://www.uaan.gov.ua/content/pro-granti-ta-konkursi

3. Гранти на участь у зимовій школі університету Хельсінкі
(Фінляндія)
Крайній термін подання заявок: 22 жовтня 2012 року
Фінський центр міжнародної мобільності «CIMO» запрошує російських і
українських аспірантів взяти участь у роботі сімнадцятої зимової
наукової школи, яка пройде з 11 по 16 березня 2013 року на біостанції
університету Хельсінкі (http://luoto.tvarminne.helsinki.fi).
Наукові напрями роботи школи:
інформатика,
біохімія,
структурна біологія,
нанотехнології,
клітинна біологія, неврологія та лінгвістика.
До подачі заявок на участь у роботі Школи потенційним учасникам
рекомендується

встановити

контакт

з

однією

або

декількома

науковими групами у фінських університетах (Finnish universities) і
обговорити можливість спільних наукових проектів з ними.
Фінський

центр

міжнародної

мобільності

фінансує

проживання

учасників школи, харчування і більшу частину транспортних витрат.
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Тим учасникам Школи, які будуть запрошені фінськими науковими
групами

після

закінчення

роботи

Школи,

буде

запропонована

стипендія в рамках CIMO Fellowship programme. Тривалість програми від 3 до 18 місяців. У 2012 році стипендія складала 1200 євро на
місяць.
Форма заявки опублікована на сайті CIMO:
http://www.cimo.fi/programmes/cimo_scholarships/winterschool
Контактна інформація:
Ms Tarja Mдkelд, Programme Coordinator: tarja.makela(at)cimo.fi
Ms Hannele Ahti, Programme Manager: hannele.ahti(at)cimo.fi
Centre for International Mobility CIMO
P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6)
00531 Helsinki
FINLAND
Phone +358 295 338 500 (switchboard)
Fax +358 9 753 1123
Джерело:
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/269/232829.php

4. Стипендія імені Ернста Шерінґа
Фонд Шерінґа щороку надає стипендії сімом найкращим аспірантам з
усього

світу,

які

запропонують

найбільш

перспективні

проекти

кандидатських робіт. Розглядаються як роботи у сфері медицини,
біології та хімії, так і з суміжних дисциплін (зокрема з біохімії та
біоінформатики).
Крайній термін подання заявки: 31 жовтня 2012 року
Стипендія виплачується протягом двох років. У виняткових випадках
термін виплати може бути подовжено на рік.
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Умови участі:
Приймаються заявки від медиків, біологів і хіміків.
Заявки приймаються лише звичайною поштою (Електронною поштою
заявки не приймаються).
Джерело: http://www.osvita.org.ua/events/1836.html

5. Програма стажування у Берліні «Засоби масової інформації –
посередники між народами»
Фонд Роберта Боша у співпраці з Берлінською школою журналістики
запрошують молодих журналістів із Центральної та Східної Європи на
тримісячне стажування в Німеччині.
Кінець терміну подання заяв: 1 листопада 2012 року
Стипендіати отримають: щомісячну стипендію розміром 1.100 євро,
кураторську опіку в гостьовій редакції, підтримку в пошуку житла.
Передумови:
журналістський професійний досвід, добре знання німецької мови.
Відбіркові співбесіди відбудуться наприкінці листопада.
Формуляри заяв і додаткову інформацію про програму можна знайти
за адресою: www.medien-mittler.de
Джерело: http://www.ya.org.ua/index.php

6. Гранти 2013-2014 для навчання в магістратурі та аспірантурі в
Чехії
Крайній термін прийому документів: 30 січня 2013 року
Центр міжнародної мобільності чеського регіону Південна Моравія
(South Moravian Centre for International Mobility (JCMM)) проводить
конкурс на отримання грантів (стипендій) для навчання іноземних
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студентів в магістратурі та аспірантурі в партнерських університетах
регіону Південна Моравія в Чеській республіці.
До участі в конкурсі запрошуються студенти, які отримали диплом в
університетах

країн,

НЕ

входять

в

Європейський

Союз,

що

спеціалізуються переважно в природних і інженерних дисциплінах.
Учасникам програми надається стипендія в розмірі 6000 чеських крон
(близько 220 євро) щомісяця протягом першого року навчання.
Університети-партнери

Южноморавского

центру

міжнародної

мобільності:





Masaryk University
Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
Brno University of Technology

Детальна інформація опублікована на сайті Южноморавского центру
міжнародної мобільності
Джерело: http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/grants/main/746
Випуск № 184 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 – Кізуб Олена.
E-mail: s.shukayev@kpi.ua.

Керівник відділу міжнародних проектів

Шукаєв С.М.

01.10.12
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