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Випуск №185 

Національний Технічний Університет України  

“Київський Політехнічний Інститут ” 

Інформаційна система «Джерело» 

 

До уваги деканів факультетів,  

директорів інститутів 

та керівників підрозділів університету! 

Відділ міжнародних проектів  

повідомляє про вихід 185 випуску  

інформаційної системи  

„Джерело”  

в галузі міжнародної науково-технічної та  

зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 

В ЦЬОМУ НОМЕРІ: 

1. Спільна стипендійна  програма від DAAD та OSI для випускників ВНЗ ....…….…………….2 

2. Наукові стажування DAAD для викладачів ВНЗ та науковців, Німеччина ..….…………….3 

3. Наукові стипендії DAAD для аспірантів та молодих науковців, Німеччина ..……………...4  

4. Стипендії на навчання для випускників ВНЗ, Німеччина ………………………….……………....5 

5. Дослідницькі стипендії для іноземних вчених, Польща .…………………………………………...6 

6. Гранти 2012-2013 (стипендії Ваньє) для навчання в університетах Канади …………….....7 

7. Гранти (стипендії) Вавілова-Френкеля на 2013 рік, Італія  …………………………………….…..8 

8. Гранти 2013 для післядипломного навчання в Кембриджському університеті…………...9 

9. Гранти AstroMundus 2013 для навчання в магістраті  

    європейських університетів ……………………………………………………………………………………..10 

10. Магістерські та аспірантські стипендії для навчання в Баварії ……………………………..…11 

11. Гранти 2013 на навчання в аспірантурі Університету  

      Рокфеллера (Нью-Йорк, США) ……………………………………………………………………………....12 

12. Тренінг "Посередництво у трансфері технологій"………………………………………….………..13 



Повний набір документів з зазначенням назви програми DAAD/OSI на 
формулярі подається до 31 жовтня 2012 року до Інформаційного центру 
DAAD у Києві (останній день надходження документів, поштовий 
штамп не враховується). 

     Вимоги до кандидатів:  

     В рамках програми DAAD/OSI підтримуються пере-

важно гуманітарні, суспільні та соціальні науки, які не-

достатньо представлені в країнах-учасницях програми. 

До них належать політологія, соціологія, міжнародні 

відносини, право, економіка, державне управління, 

управління освітою та філософія. В окремих випадках 

можуть підтримуватися кандидати з інших спеціально-

стей, якщо ці спеціальності належать до соціальних та 

гуманітарних наук. 

     Повний набір документів з зазначенням назви про-

грами DAAD/OSI на формулярі подається до 31 жовтня 

2012 року до Інформаційного центру DAAD у Києві 

(останній день надходження документів, поштовий 

штамп не враховується).  

1. СПІЛЬНА СТИПЕНДІЙНА  ПРОГРАМА ВІД DAAD ТА OSI ДЛЯ  

ВИПУСКНИКІВ ВНЗ 

     Німецька служба акаде-

мічних обмінів (DAAD) та Ін-

ститут відкритого суспільства 

(OSI) проводять спільну сти-

пендійну програму для випус-

кників ВНЗ в галузі гуманітар-

них, соціальних та суспільних 

наук з країн Південного Кав-

казу, Центральної Азії, Молда-

вії та України. Стипендії нада-

ються спільно DAAD та OSI з 

метою навчання у магістратурі  

 

або аспірантурі у німецьких 

ВНЗ.   

Тривалість стипендії:  

    Стипендії надаються для 

навчання на максимально 

дворічних магістерських про-

грамах або на трирічну аспіра-

нтуру.  

   Студентам магістерських 

програм: 750 євро щомісяч-

но. Аспірантам: 1000 євро 

щомісячно.  
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Джерело:  

http://eu.prostir.ua/

grants/254277.html    

Дедлайн: 

31.10.2012 
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2. НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ 

ВНЗ ТА НАУКОВЦІВ  

     Науковці, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах, мають можливість 

провести дослідження в одному з державних або державно визнаних німецьких ВНЗ 

або у одній з позауніверситетських науково-дослідних установ. 

Тривалість:  

Стипендія надається на строк від одного до трьох місяців в залежності від плану робо-

ти кандидата. 

Розмір стипендії:  

     Щомісячна стипендія становить, залежно від наукового ступеня, 2000 євро для на-

укових співробітників (викладачів, доцентів, як правило, зі ступенем кандидата наук) 

та 2150 євро для професорів, у виключних випадках - 2300 євро.  

Вимоги до пошукачів:  

     Подавати заяву на стипендію DAAD для наукового стажування можуть досвідчені 

науковці, як правило, з науковим ступенем. Всі кандидати мають працювати у ВНЗ 

або науково-дослідному інституті у своїй країні. 

    Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми науковими здобут-

ками (наприклад, попередні публікації), переконливий та добре спланований науко-

вий план перебування у Німеччині, узгоджений з колегою з німецького інституту, до 

якого планується поїздка. Серед документів на заяву має бути письмове підтверджен-

ня запланованої співпраці, яке чітко посилається на плани пошукача.   

    Прийом документів відбувається в Інформаційному центрі DAAD у Києві з             

01.09.2012 до 15.11.2012, перебування можна планувати з 01.05. наступного року.  

 

Дедлайн: 

15.11.2012  

 

Джерело:  

http://

www-

a/ukr/

sti-

aufenthalt.htm  
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Дедлайн:  

20.11.2012  

 

 

 

 

Джерело:  

http://

www-

.daad.org.ua/

ukr/

sti-

p_forschung.h

tm  

3. НАУКОВІ СТИПЕНДІЇ ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА 

МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ   

     Стипендії пропонують мож-

ливість молодим науковцям 

провести дослідження або під-

вищити кваліфікацію у одному 

з німецьких державних або 

державно визнаних ВНЗ або 

науково-дослідних інститутів.  

    Головною метою фінансу-

вання є підтримка дисертацій-

них проектів.  

Тривалість стипендії:  

    Період виплати стипендії 

визначає відбіркова комісія під 

час розгляду документів. Він 

може становити – в залежності 

від робочого плану кандидата - 

як правило, від одного до деся-

ти місяців; для аспірантів, які 

планують захист дисертації у 

Німеччині, він може тривати 

три, у окремих випадках чоти-

ри роки.  

    Для стипендіатів, які плану-

ють захист в Україні, стипендії 

на другий рік не подовжують-

ся.  

Розмір стипендії:  

    DAAD сплачує щомісячно 

стипендію, розмір якої зале-

жить від отриманої освіти сти-

пендіатів: 750 євро (для випу-

скників ВНЗ) або 1000 євро 

(для аспірантів).  

    Стипендія включає також, як 

правило, плату за медичне 

страхування.       

    Крім того, DAAD сплачує, як 

правило, певну суму на проїзд, 

якщо ці витрати не беруть на 

себе організації на Батьківщині 

стипендіата або інша сторона.  

Вимоги до кандидатів: 

    Подавати заяву на наукову 

стипендію DAAD для аспіран-

тів та молодих науковців мо-

жуть висококваліфіковані ви-

пускники ВНЗ, які найпізніше 

на момент початку стипендії 

будуть мати диплом спеціаліс-

та або магістра, у виняткових 

випадках диплом бакалавра 

або диплом кандидата наук.     

    Найважливішим критерієм 

при відборі є, поряд з поперед-

німи науковими здобутками, 

переконливий та добре спла-

нований науковий або навча-

льний проект на період перебу-

вання у Німеччині, узгодже-

ний з колегою (науковим кері-

вником) з німецького інститу-

ту, до якого планується поїзд-

ка. 

    Прийом документів відбува-

ється у Інформаційному центрі 

DAAD у Києві з 01.09.2012 до 

20.11.2012.  
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 Дедлайн:  

 10.11.12   

 

 Джерело:  

 http://   www-

.daad.org.ua/

ukr/

sti-

p_studium.htm    

    Для кандидатів в галузі економіки пропонуються стипендії 

ERP або DAAD/OSI, для кандидатів в галузі архітектури пропону-

ється стипендії для митців, для кандидатів в галузі політології, 

соціології, міжнародних відносин, права, економіки, державного 

управління, управління освітою, охорони здоров´я та філософії 

пропонується також програма DAAD/OSI) 

    Стипендії пропонують можливість іноземним випускникам 

ВНЗ навчатися у німецькому державному або державно визнано-

му ВНЗ на післядипломному курсі або у магістратурі 

(Aufbaustudium чи Masterprogramm) та отримати ступінь 

“Diplom“ або “Master”.  

Тривалість стипендії:  

    Період виплати стипендії залежить від тривалості післядипло-

много або магістерського курсу або від робочого плану кандидата 

- він може тривати від 10 до 24 місяців.  

Розмір стипендії:  

    DAAD сплачує щомісячно стипендію у розмірі 750 євро. Сти-

пендія включає також, як правило, плату за медичне страхуван-

ня в Німеччині.  

Вимоги до кандидатів:  

    Подавати заяву на стипендію DAAD на навчання для випуск-

ників ВНЗ з усіх спеціальностей можуть висококваліфіковані ви-

пускники ВНЗ, які найпізніше на момент початку стипендії бу-

дуть мати диплом бакалавра або спеціаліста. Для випускників з 

моменту закінчення навчання до  моменту подання заяви повин-

но минути, як правило, не більше шести років. 

    Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми 

досягненнями у навчанні, переконливе обґрунтування професій-

них та особистих мотивів щодо запланованого навчання у Німеч-

чині. 

    Кандидати, які на момент подання заяви перебувають у Німеч-

чині більше одного року, не можуть брати участь у конкурсі.  

    Прийом документів відбувається в Інформаційному центрі 

DAAD у Києві з 01.09.2012 до 10.11.2012.  

 

 

 

4. СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ  

ВИПУСКНИКІВ ВНЗ  
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Дедлайн:   

30.10.201   

 

Детальніше:  

1. http://

www.fnp.org.pl/

programmes/

over-

view_of_programme

s/

grants_and_scholars

hips/

re-

search_fellowships_f

or_scholars_from_c

ee  

2. http://

www.google.com.ua/

url?

sa=t&rct=j&q=&esrc

=s&source=web&cd=

1&cad=rja&ved=0CC

4QFjAA&url=http%

3A%2F%

2Fnuwm.rv.ua%

2Fmetods%2Fcmz%

2Fbank%

5. ДОСЛІДНИЦЬКІ СТИПЕНДІЇ ДЛЯ  

ВЧЕНИХ, ПОЛЬЩА 

    Ці  стипендії  

для  вчених,  в  

основному  з 

Центральної  та 

Східної Європи, 

що бажають  про-

водити  дослі-

дження  в  польських  нау-

кових  установах,  нада-

ються  на  підставі угоди, 

підписаної  у 1993 році  

фондом  Józef Mianowski 

Fund.   

    Стипендії,  що  фінансу-

ються Фондом польської 

науки, надаються на кон-

курсній основі.  

    Стипендії  можуть  пок-

ривати  період  часу  від  1  

до  12  місяців.   

    Загальна сума  гранту  

буде  приблизно  еквівале-

нтна  середньомісячній 

зарплаті  особи,  яка  за-

ймає відповідні посади  в 

Польщі  плюс  витрати  на  

житло  на  рівні,  що  не  

перевищує  вартості про-

живання в академічному 

гуртожитку.     

     

    У виняткових випадках 

частина транспортних ви-

трат також може бути по-

крита за рахунок коштів 

Фонду.  

    Перед реєстрацією на 

стипендію,  аплікатам  

слід законтактувати з 

приймаючим університе-

том.  

    Бажано, щоб документи 

були  оформлені  польсь-

кою мовою.     

    Вони  також  можуть бу-

ти представлені російсь-

кою або англійською мо-

вою.  

    Оголошення результатів 

конкурсу з 15 грудня.  

    Заявки слід надсилати 

за адресою:  

KASA IM. JÓZEFA MIAN-

OWSKIEGO-FUNDACJA 

POPIERANIA NAUKI  

Pałac Staszica  

ul. Nowy Świat 72, pok. 109 

A  

00-330 Warszawa 

Email: 

kasa@mianowski.waw.pl  
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 Дедлайн:  

06.11.2012    

  

 Детальніше:  

  1. http://

www.vanier.gc.ca/

eng/

scholarship_details-

renseignements_gene

raux.aspx 

 

  2.  http://

www.rsci.ru/grants/

grant_news/297/232

610.php     

     На сайті програми канадських стипендій Ваньє повідомляєть-

ся про початок конкурсного відбору для отримання грантів на 

2012-2013 роки. 

     Стипендії Ваньє (Vanier Canada Graduate Scholarships - Vanier 

CGS), започаткована урядом Канади, надає можливість успіш-

ним дипломованим фахівцям (громадянам Канади та іноземцям) 

продовжити освіту в канадських університетах. Програма припу-

скає післядипломне навчання (аспірантура, PhD) у гуманітар-

них, соціальних, природничих, технічних науках і меди-

цині.  

     Для участі в конкурсі на отримання стипендій претендентам 

слід в першу чергу звернутись в один з канадських університетів, 

якому уряд Канади через уповноважені організації виділив кош-

ти за даною програмою.  

    Список університетів представлений на сайті Vanier Canada Gr-

aduate Scholarships: http://www.vanier.gc.ca/eng/pdf/allocations-

attribution.pdf  

    У відділ післядипломної освіти (graduate studies office) відпові-

дного факультету обраного університету необхідно направити 

лист з висловленням зацікавленості в подачі заяви на участь у 

програмі стипендій Vanier Canada Graduate Scholarship.  

    Претенденти повинні відповідати вимогам до вступу в обраний 

університет, включаючи вимоги до знання мови. Перелік вимог, 

що пред'являються до вступників в університет, можна отримати 

у відділах післядипломної освіти.  

    Лист із вираженням зацікавленості бажано відправити до уні-

верситету якомога раніше. Заявки від претендентів на стипендію 

з додатками всіх необхідних документів приймаються універси-

тетами у вересні-жовтні місяці, в цей же час в університетах фор-

муються списки кандидатів на отримання стипендії. 

 

 

 

 

 

        Остаточний список стипендіатів програми Ваньє оголошу-

ється в квітні - червні наступного року. Виплата стипендій почи-

нається в травні або вересні після оголошення результатів конку-

рсу. Брати участь у програмі можуть як фахівці, які тільки плану-

ють навчання в аспірантурі, так і ті, що вже є аспірантами, за 

умови, що тривалість навчання в аспірантурі не перевищує 20 

місяців на момент початку програми. 

6. ГРАНТИ 2012-2013 (СТИПЕНДІЇ ВАНЬЄ) 

ДЛЯ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ КАНАДИ 
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6 листопада 2012 - кінцевий термін для висунення 
університетами кандидатів на стипендію; університе-
ти направляють сформовані списки в організації, які 
розподіляють кошти по програмі. 
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Дедлайн:  

11.11.2012    

 

Детальніше: 

1. http://

www.bioversityint

ernational.org/  

2.  http://

www.rsci.ru/

grants/

grant_news/257/

232650.php    

7. ГРАНТИ (СТИПЕНДІЇ)  

ВАВІЛОВА-ФРЕНКЕЛЯ НА 2013 

    Міжнаро-

дний фонд 

збереження 

біорізнома-

ніття 

(Bioversity International) 

оголошує конкурс стипе-

ндій Вавілова-Френкеля 

на 2013 рік. 

     До участі в конкурсі за-

прошуються молоді вчені 

віком до 35 років, що ма-

ють щонайменше диплом 

магістра (або його еквіва-

лент) у галузі біофізики, 

економіки або соціальних 

дисциплін, пов'язаних з 

проблемами збереження 

та використання рослин-

них генетичних ресурсів. 

    Для проведення дослі-

джень в 2013 році будуть 

запропоновані дві стипе-

ндії по US $ 20 000 кож-

на, призначені для опла-

ти проїзду, проживання, 

закупівлі обладнання, 

участі у конференціях та 

ін..  

    Термін стипендії - від 3 

до 12 місяців. 

    Фінансовані в рамках 

програми дослідження 

повинні бути пов'язані з 

інноваційним підходом 

до збереження та викори-

стання генетичних рос-

линних ресурсів, з дослі-

дженням впливу людсь-

кого і соціоекономічного 

фактору в проблемі збе-

реження, управління та 

використання генетичних 

рослинних матеріалів.   
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 Дедлайн:     

04.12.2012  

 

 Детальніше:  

1. http://

www.rsci.ru/

grants/

grant_news/297/2

32716.php 

 2. http://

www.rsci.ru/

grants/

fonds/230110.php    

 

     Фонд Білла і Мелінди Гейтс проводить 

конкурс стипендій для післядипломного на-

вчання в Кембриджському університеті. 

     До участі в конкурсі запрошуються молоді 

фахівці з будь-якої країни світу, що мають 

диплом магістра в будь-якій області.  

    Переможець конкурсу грантів отримує мо-

жливість безкоштовного навчання за обраною про-

грамою післядипломного навчання в Кембриджсь-

кому університеті. 

    Критеріями відбору є видатні інтелектуальні зді-

бності, лідерські якості, прагнення поліпшити жит-

тя людей, відповідність кваліфікації обраної після-

дипломної програми. 

    Фонд Білла і Мелінди Гейтс не приймає безпосе-

редньо заявок на участь у конкурсі. Претенденти на 

стипендію повинні бути спочатку прийняті в Кемб-

ріджський університет.  

   Попередньо вибравши програму післядипломно-

го навчання, кандидати повинні подати заявку на 

зарахування до Університету із за-

значенням, що вони прагнуть отри-

мувати стипендію Gates Foundation.   

   Після успішного зарахування до 

Університету вони будуть брати 

участь у конкурсі на отримання сти-

пендії.   

8. ГРАНТИ 2013 ДЛЯ  

ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ В 

КЕМБРІДЖСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ   
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Дедлайн:   

30.11.2012    

 

 

Детальніше: 

http://

www.ya.org.ua/

index.php?

option=com_co

ntent&view=art

icle&id=1383:-

astromundus-

2013------

&catid=65:2010

-08-30-17-53-

48&Itemid=92  

9. ГРАНТИ ASTROMUNDUS 2013 ДЛЯ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТІ  

ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ  

    У рамках програми Ераз-

мус Мундус (Erasmus Mun-

dus) оголошена програма 

грантів для дворічного на-

вчання в магістраті за фахом 

астрономія і астрофізика - 

AstroMundus 2013. Програма 

реалізується партнерством 

п'яти європейських універси-

тетів в чотирьох європейсь-

ких країнах - Австрії, Італії, 

Німеччині, Сербії. 

    Список університетів - уча-

сників програми : 

University of Innsbruck 

University of Belgrade 

University of Göttingen 

University of Padova 

University of Rome Tor Verga-
ta 

    До участі в програмі запро-

шуються студенти будь-якої 

національності, як з країн 

ЄС, так і з інших країн, що 

мають диплом бакалавра з 

астрономії, астрофізики, фі-

зики, математики або серти-

фікат, що свідчить про екві-

валентну освіту (3 роки на-

вчання, щонайменше 180 

ECTS) в перелічених вище 

дисциплінах. Від претенден-

тів потрібен також сертифі-

кат знання англійської мови. 

    Успішні кандидати отри-

мають можливість пройти 

магістерський курс щонай-

менше в двох університетах 

партнерства. Після завер-

шення навчання учасники 

програми отримують ступінь 

магістра тих університетів, в 

яких пройшли навчання у 

рамках програми.  

    Навчання ведеться англій-

ською мовою, проте стипен-

діатам надається можливість 

вивчити мову тієї країни, в 

якій надається навчання за 

програмою.  
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 Дедлайн:   
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 Детальніше:  

 http://www.ya.org.ua/   

index.php?

option-

=com-

_conten-

t&view=article&id=1391:

2012-10-03-08-38-

31&catid=65:2010-08-30

-17-53-48&Itemid=92   

    Відкрито конкурс від Міністерства на-

уки, досліджень та мистецтва Баварії на 

отримання стипендії на 2013/2014 ака-

демічний рік для випускників вищих 

навчальних закладів України, Болгарії, Чехії, Угор-

щини, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії та Словаччи-

ни.  

    Стипендія надається на навчання на магістерських 

чи аспірантських програмах університетів Баварії.  

    Щомісячний розмір стипендії – 700 євро. Студен-

ти з дітьми можуть додатково отримувати щомісяця 

160 євро. Період, на який надається стипендія – 1 рік 

(може бути двічі продовжений, максимум до 3 років).  

Основні вимоги до кандидатів: 

 громадянство однієї з перелічених вище країн; 

постійне проживання у країні громадянства на мо-

мент подання заявки на стипендію; 

вік - до 30 років; 

вільне володіння німецькою мовою (для англомо-

вних програм - англійською); 

диплом про закінчену вищу освіту (документ, що 

підтверджує навчання на останньому курсі універ-

ситету та допуск до випускних екзаменів); 

підтвердження від Баварського університету про 

вступ на одну з магістерських чи аспірантських 

програм.  

 

    Подальшу інформацію, щодо подання заяви Ви 

знайдете в розділі "Стипендії" на сайті: 

www.bayhost.de . 

10. МАГІСТЕРСЬКІ ТА 

АСПІРАНТСЬКІ СТИПЕНДІЇ ДЛЯ 

НАВЧАННЯ В БАВАРІЇ  
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11. ГРАНТИ 2013 НА НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ 

РОКФЕЛЛЕРА (НЬЮ-ЙОРК, США)  

    Університет Рокфеллера 

( The Rockefeller University , 

Нью-Йорк, США) оголошує 

черговий набір до аспірантури 

з широкого спектру біомедич-

них і суміжних спеціальнос-

тей: біомедицина, біохімія, хі-

мія, структурна біологія, гене-

тика, молекулярна, клітинна 

біологія, імунологія, вірусоло-

гія, мікробіологія, фізика, ма-

тематична біологія, тощо.  

    Університет надає аспіранту 

можливість вибору академіч-

них курсів. В додаток до трьох 

загальних курсів, обов'язковим 

протягом першого року на-

вчання, можна додатково виб-

рати кілька спецкурсів. Якщо 

важливий для дослідницької 

роботи аспіранта спецкурс дос-

тупний тільки поза університе-

ту Рокфеллера, деканат органі-

зовує навчання аспіранта в то-

му навчальному закладі, де чи-

тається необхідний спецкурс.  

    Учасникам програми універ-

ситет надає повну фінансову 

підтримку, яка включає оплату 

витрат на навчання і виплату 

стипендії. На 2011-12 навчаль-

ний рік стипендія складала $ 

33000. Можливе отримання 

додаткових дослідницьких 

грантів у розмірі від $ 1,500 в 

перший рік навчання до $ 

1,000 у другий рік, кошти за 

грантом можуть бути викорис-

тані для відвідування наукових 

конференцій, придбання необ-

хідного обладнання 

(наприклад, комп'ютера) або 

придбання необхідної для дос-

ліджень літератури. Передба-

чені додаткові гранти для уча-

сті в зарубіжних дослідниць-

ких заходах. 

 Для участі в програмі необхід-

но надати результати тесту 

GRE General Test до крайнього 

терміну подачі заявок. 

 

 

 

 

    Оголошення про конкурс на 

сайті університету Рокфелле-

ра.  
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    Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» запрошує на 

тренінг «Посередництво у трансфері технологій», 

що відбудеться 5-7 листопада 2012 року, у рам-

ках міжнародної системи підвищення кваліфіка-

ції наукових працівників у сфері менеджменту 

трансферу технологій.  

    До участі в тренінгу  запрошуються науково-

педагогічні працівники ВНЗ, наукові працівники, 

інженери та менеджери наукових  парків та  ін-

ститутів  Національної академії наук України, сту-

денти , аспіранти, державні службовці, менедже-

ри компаній і підприємств, фізичні особи, що 

планують стати брокерами трансферу технологій.  

    Тренінг проводять досвідчені  вітчизняні  та мі-

жнародні викладачі-тренери. 

    По закінченню 3-х тренінгів програми  ви отри-

маєте свідоцтво про підвищення кваліфікації у 

сфері менеджменту трансферу технологій держа-

вного зразка. 

    Місце проведення тренінгу:  

НТУУ «Київський політехнічний 

інститут» , м. Київ, пр-кт Пере-

моги, 37, корп.1, енергокрило, 

оф.40.  

12. ТРЕНІНГ   "ПОСЕРЕДНИЦТВО У  

ТРАНСФЕРІ   ТЕХНОЛОГІЙ"    
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

 

 

Випуск  № 185  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. 
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