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До уваги деканів факультетів,  

директорів інститутів 

та керівників підрозділів університету! 

Відділ міжнародних проектів  

повідомляє про вихід 188 випуску  

інформаційної системи  

„Джерело”  

в галузі міжнародної науково-технічної та  

зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
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Erasmus Mundus це про-

грама співпраці та мобіль-

ності у сфері вищої освіти, 

яка спрямована на підви-

щення якості європейської 

вищої освіти та сприяння 

діалогу і розуміння між 

людьми та культурами че-

рез співпрацю з третіми 

країнами. Крім того, вона 

робить свій внесок у роз-

виток людських ресурсів і 

міжнародного потенціалу 

співробітництва вищих 

навчальних закладів у тре-

тіх країнах шляхом збіль-

шення мобільності між 

Європейським Союзом і 

цими країнами. 
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1. КОНКУРС ЗА ПРОГРАМОЮ ERASMUS MUNDUS НА 

2013Р. ОГОЛОШЕНО!  

 

2. ПРОЕКТ «ЕМР-АІМ» ЗА ПРОГРАМОЮ ERASMUS MUNDUS  

Дедлайн:  

25.01.2013  

 

 

Джерело:  

http://

eu.prostir.ua/

grants/255683.ht

ml  

Усі охочі з Білорусі, Молдови та 

України мають змогу подати 

заявку на отримання стипендій 

на 2013/2014 навчальний рік, 

що фінансуються у рамках про-

грами Партнерство Erasmus 

Mundus для Білорусі, Молдови 

та України (ЕМР-АІМ).  

Стипендії покриватимуть ви-

трати на проживання та харчу-

вання, проїзд, страхування та 

внески за участь у заходах (за 

потреби).  Університетами-

партнерами від ЄС є: Універси-

тет Міколаса Ромеріса (Литва), 

Університет Йоганнеса   

Кеплера (Лінц, Австрія),   

Університет Коменського, 

(Братислава, Словаччина), уні-

в е р с и т е т и  м і с т  П е ч 

(Угорщина), Саленто (Італія) та 

Аліканте (Іспанія), університет 

Гламоргану (Великобританія), 

а також школа бізнесу Туріба 

(Латвія). 

 Кожен охочий може подати 

лише одну заявку.  

Окрім того, заявники запрошу-

ються до написання короткого 

(щонайбільше 1000 знаків) по-

яснення їхньої мотивації отри-

мання стипендії EMP-AIM.  

 

    Дедлайн:  

  15.04.2013   

 

 

  Джерело 

http://eu.prostir.ua/grants/255683.html
http://eu.prostir.ua/grants/255683.html
http://eu.prostir.ua/grants/255683.html
http://eu.prostir.ua/grants/255683.html
http://tempus.org.ua/uk/news/885-erasmus-mundus-2013-call-for-proposals-is-announced.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+tempusua+%28%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF


3. VISBY PROGRAM ДЛЯ ТАЛАНОВИТИХ  

СТУДЕНТІВ ТА ДОСЛІДНИКІВ  

Шведський Інститут з пи-

тань співпраці  країн 

Балтійського Моря/ Про-

грама Visby (Visby Program) 

з приємністю повідомляє 

про початок конкурсу на 

отримання стипендії на 

2013/2014 навчальні роки 

для талановитих студентів з 

Білорусі, Естонії, Грузії, Ла-

твії, Литви, Молдови,  

 

Польщі, Росії та України 

для навчання чи дослідниц-

тва в університетах Швеції.  

Більше про Шведський Ін-

ститут, а також вимоги та 

процес відбору заявок мож-

на прочитати на сторінці:  

www.studyinsweden.se.  
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Джерело:  

http://

cstei.lviv.ua/ua/

item/812?

mai-

lid=979013&use

rid=957  

Дедлайн: 

11.02.2013  

 

     

4. МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА СТУДЕНТСЬКОГО ОБМІНУ  

GLOBAL UGRAD (США)  

Міжнародна програма Global 

UGRAD в Євразії та Центра-

льній Азії – це програма Від-

ділу освітніх та культурних 

програм Держдепартаменту 

США. Програма надає мож-

ливість студентам денного 

відділення вищих навчаль-

них закладів із Вірменії, 

Азербайджану, Білорусії, Гру-

зії, Казахстану, Киргізстану, 

Молдови, Росії, Таджикіста-

ну, Туркменістану, України та 

Узбекистану пройти 1 рік на-

вчання без отримання ступе-

ню в одному із університетів 

або коледжів США. Участь у 

програмі можуть брати студе-

нти 1, 2, 3 та 4-х курсів 

(обов’язковою умовою є – піс-

ля завершення програми у 

студентів має залишатися хо-

ча б один семестр до отри-

мання диплому про вищу 

освіту).  Усі учасники програ-

ми будуть навчатися один рік 

в американському закладі, 

протягом першого семестру 

20 і більше годин будуть за-

лучені до волонтерської робо-

ти, а протягом другого – 

пройдуть офіційне стажуван-

ня.  

 

    Дедлайн:      

  14.01.2013  

 

  Джерело:  

  http://

www.rsci.ru/

grants/

grant-

_news/-

297/233405.php  

http://www.studyinsweden.se
http://cstei.lviv.ua/ua/item/812?mailid=979013&userid=957
http://cstei.lviv.ua/ua/item/812?mailid=979013&userid=957
http://cstei.lviv.ua/ua/item/812?mailid=979013&userid=957
http://cstei.lviv.ua/ua/item/812?mailid=979013&userid=957
http://cstei.lviv.ua/ua/item/812?mailid=979013&userid=957
http://cstei.lviv.ua/ua/item/812?mailid=979013&userid=957
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233405.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233405.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233405.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233405.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233405.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/233405.php


 У відділенні статистичної фізики та конденсова-

них середовищ Міжнародного центру теоретичної 

фізики імені Абдуса Салама (The ICTP Condensed 

Matter and Statistical Physics Section) щорічно виді-

ляється обмежена кількість грантів для підтримки 

короткотермінових візитів вчених, що пропонують 

теоретичні дослідження, які співпадають з темати-

кою робіт відділу і можуть бути виконані за участю 

співробітників відділу та запрошених дослідників. 

Як правило, максимальна тривалість гранту - 1 мі-

сяць. перевага буде надана заявникам, які готові ві-

двідати інститут не в літній сезон. 

Форми для заявок представлені на сайті:  

https://onlineapps.ictp.it/ENTER/

APPLICANT/CV12.mhtml .  

Заявнику слід надати CV, список публікацій із за-

значенням всіх співавторів та вихідних даних ви-

дань, короткий план запропонованого досліджен-

ня (обсягом близько 1 сторінки). Для молодих вче-

них необхідні як мінімум два рекомендаційні лис-

ти, які повинні бути відправлені окремо від заявки.  

Повідомлення про конкурс на сайті ICTP: 

http://www.ictp.it/media/521269/

ann_visits_2013.pdf .  
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Дедлайн: 

13.01.2013  

 

Джерело:  

http://

www.rsci.ru/

grants/

grant_news/25

7/232913.php  

5. ГРАНТИ 2013 ДЛЯ КОРОТКОСТРОКОВИХ ВІЗИТІВ В 

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР АБДУСА САЛАМА  

(ТРІЄСТ, ІТАЛІЯ)  

https://onlineapps.ictp.it/ENTER/APPLICANT/CV12.mhtml
https://onlineapps.ictp.it/ENTER/APPLICANT/CV12.mhtml
http://www.ictp.it/media/521269/ann_visits_2013.pdf
http://www.ictp.it/media/521269/ann_visits_2013.pdf
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257/232913.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257/232913.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257/232913.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257/232913.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257/232913.php


Дедлайн:  

31.01.2013  

 

Джерело:  

http://

www.rsci.ru

/grants/

grant_news/

297/232666.

php  

 

6. ГРАНТИ 2013 - 2014  ДЛЯ НАВЧАННЯ В  

МАГІСТРАТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ ОУЛУ 

(ФІНЛЯНДІЯ)  

Міжнародна програма магіс-

терських стипендій Універси-

тету Оулу (Фінляндія) пропо-

нує гранти для навчання в 

магістратурі талановитих сту-

дентів, що спеціалізуються в 

архітектурі, дизайні, бізнесі, 

економіці, освіті, інженерних 

дисциплінах, природничих 

науках. До участі в програмі 

стипендій 2013-2014 навчаль-

ного року запрошуються мо-

лоді фахівці, які не є громадя-

нами країн Європейського 

Союзу або країн економічної 

зони ЄС (Non-EU/EEA citi-

zens), що не проживають у 

Фінляндії. Необхідними умо-

вами участі в міжнародній 

магістерській програмі Уні-

верситету Оулу є наявність 

ступеня бакалавра (або екві-

валентної), отриманого у 

ВНЗ, що має світове визнан-

ня. До участі в конкурсі за-

прошуються також студенти, 

які закінчують навчання на 

бакалавраті (навчаються 

останній семестр) на момент 

подання заяв в Університет 

Оулу.  
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7. ТУ ДРЕЗДЕН – СТИПЕНДІЯ  

ІМ.. ГЕОРГІУСА АГРІКОЛИ  

Запрошуємо вас прийняти 

участь у конкурсі на отримання 

стипендії ім. Георгіуса Агрікола 

для навчання або проведення 

науково-дослідних робіт протя-

гом літнього семестру в Техніч-

ному Університеті Дрездена! 

(Німеччина) 

Стипендії надають можливість 

студентам та аспірантам прой-

ти короткострокове навчання 

або провести дослідницьку ро-

боту, що передбачає досягнен-

ня наступних результатів: 

 —  відвідування лекцій та семі-

нарів (20-30 кредитних пунк-

тів); 

— участь в одному із дослідни-

цьких проектів ТУ-Дрездена, 

котрий доповнює навчання або 

науково-дослідну діяльність у 

рідному університеті; 

—  реалізація науково-дослідної 

роботи або участь в проекті як 

підготовка до магістерської чи 

дисертаційної роботи. 

Стипендія складає 450€ на мі-

сяць.  

Термін навчання: 1.04.2013-

31.08.2013  

Учасники програми повинні 

мати: 

1) громадянство України; 

2) відмінну успішність у на-

вчанні (середній бал не нижче 

ніж 4,0/5); 

3) мовний сертифікат зі знання 

німецької або англійської мови 

(мінімальний рівень – В2). 

 

Дедлайн:  

11.01.2013  

 

Джерело:  

http://

mobiln-

ist.kpi.ua/

programms/

scolarships/tu-

drezden-

stypendiia-im-

heorhiusa-

ahrikoly  

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/232666.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/232666.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/232666.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/232666.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/232666.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/232666.php
http://mobilnist.kpi.ua/programms/scolarships/tu-drezden-stypendiia-im-heorhiusa-ahrikoly
http://mobilnist.kpi.ua/programms/scolarships/tu-drezden-stypendiia-im-heorhiusa-ahrikoly
http://mobilnist.kpi.ua/programms/scolarships/tu-drezden-stypendiia-im-heorhiusa-ahrikoly
http://mobilnist.kpi.ua/programms/scolarships/tu-drezden-stypendiia-im-heorhiusa-ahrikoly
http://mobilnist.kpi.ua/programms/scolarships/tu-drezden-stypendiia-im-heorhiusa-ahrikoly
http://mobilnist.kpi.ua/programms/scolarships/tu-drezden-stypendiia-im-heorhiusa-ahrikoly
http://mobilnist.kpi.ua/programms/scolarships/tu-drezden-stypendiia-im-heorhiusa-ahrikoly
http://mobilnist.kpi.ua/programms/scolarships/tu-drezden-stypendiia-im-heorhiusa-ahrikoly
http://mobilnist.kpi.ua/programms/scolarships/tu-drezden-stypendiia-im-heorhiusa-ahrikoly


Дедлайн:  

15.01.2013  

 

Джерело:  

http://

kpi.ua/1230-3  

8. ЛІТНЯ ПРАКТИКА В НІМЕЧЧИНІ 

Німецький Центр за підтримки громадської організа-

ції Multikulti запрошує молодь до участі в програмі лі-

тньої практики. Студенти матимуть змогу знайти собі 

роботу у Німеччині на час літніх канікул, подорожува-

ти Європою, знайти нових друзів і корисні знайомст-

ва, стати фінансово незалежним від батьків і вивчити 

нові професії а також вдосконалити знання німецької 

мови в німецькомовному  

середовищі.  

Деталі практики та контакти 

(рос. мовою): 

www.multikulti.org.ua  
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9. СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА  

«BLACK SEA LINK» ДЛЯ АСПІРАНТІВ  

ГУМАНІТАРНИХ НАУК, РУМУНІЯ  

Стипендіальна програма «Black Sea Link» (Румунія) 

доступна для молодих аспірантів із гуманітарних та 

соціальних наук. 

Основні вимоги: апліканти повинні бути аспірантами 

або вже мати ступінь доктора наук, а також бути пред-

ставниками держав причорноморської зони. Знання 

англійської, французької або німецької мови обов’яз-

кове. Перевага надаватиметься кандидатам, яким ще 

немає 40 років.  

Розмір стипендії: 650 євро на місяць + витрати на жи-

тло та транспорт. 

Аплікаційна форма та розширена інформація 

про стипендіальну програму 

Дедлайн:  

11.01.2013  

 

Джерело:  

http://

www-

.lp.edu.ua/

node/3332  

http://kpi.ua/1230-3
http://kpi.ua/1230-3
http://www.multikulti.org.ua
http://www.nec.ro/fundatia/nec/black_sea_link_2013.htm
http://www.nec.ro/fundatia/nec/black_sea_link_2013.htm
http://www.lp.edu.ua/node/3332
http://www.lp.edu.ua/node/3332
http://www.lp.edu.ua/node/3332
http://www.lp.edu.ua/node/3332


 Міжнародна дослідницька школа імені Макса 

Планка (International Max Planck Research School on El-

ementary Particle Physics) запрошує висококваліфікова-

них молодих фізиків до навчання в аспірантурі за на-

прямом «фізика елементарних частинок» (PhD IMPRS). 

Тривалість навчання - 3 роки, всі учасники програми за-

безпечуються стипендією. Програма ініційована Фізич-

ним інститутом імені Макса Планка (Max Planck Insti-

tute of Physics (Werner Heisenberg Institute). Навчання 

організовано на базі двох університетів - Технічного уні-

верситету  (Technical University Munich (TUM) ) і 

Університет Людвіга і Максиміліана (Ludwig Maximi-

lian University Munich (LMU) ) в місті Мюнхен. До 

участі у конкурсі запрошуються молоді фахівці, що ма-

ють диплом спеціаліста або магістра з відзнакою за 

спеціальністю «фізика», щонайменше піврічний досвід 

дослідницької роботи, з хорошим знанням англійської 

мови. 

У конкурсі можуть брати участь громадяни будь-якої 

країни. 

Документи приймаються кілька разів на рік, найближ-

чий крайній термін подачі заявок - до 7 лютого 2013 ро-

ку. Первинний відбір потенційних учасників буде завер-

шено у лютому 2013 року, після чого відібрані кандида-

ти будуть запрошені на інтерв'ю до IMPRS. Друге, за-

ключне інтерв'ю відбудеться 18 

березня 2013 року. За підсумка-

ми цього відбору будуть складені 

остаточні списки учасників про-

грами.  
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Дедлайн: 

7.02.2013  

 

Джерело:  

http://

www.science-

co-

mmunity.org/

uk/content/

granty-dlya-

obucheniya-v-

aspiranture-po

-fizike-

elementarnykh

-chastits-v-

germanii-11202  

10. ГРАНТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ З ФІЗИКИ 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК У НІМЕЧЧИНІ   

http://www.imprs-epp.de/
http://www.imprs-epp.de/
http://www.mpp.mpg.de/
http://www.mpp.mpg.de/
http://www.ph.tum.de/
http://www.physik.uni-muenchen.de/
http://www.physik.uni-muenchen.de/
http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-obucheniya-v-aspiranture-po-fizike-elementarnykh-chastits-v-germanii-11202
http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-obucheniya-v-aspiranture-po-fizike-elementarnykh-chastits-v-germanii-11202
http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-obucheniya-v-aspiranture-po-fizike-elementarnykh-chastits-v-germanii-11202
http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-obucheniya-v-aspiranture-po-fizike-elementarnykh-chastits-v-germanii-11202
http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-obucheniya-v-aspiranture-po-fizike-elementarnykh-chastits-v-germanii-11202
http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-obucheniya-v-aspiranture-po-fizike-elementarnykh-chastits-v-germanii-11202
http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-obucheniya-v-aspiranture-po-fizike-elementarnykh-chastits-v-germanii-11202
http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-obucheniya-v-aspiranture-po-fizike-elementarnykh-chastits-v-germanii-11202
http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-obucheniya-v-aspiranture-po-fizike-elementarnykh-chastits-v-germanii-11202
http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-obucheniya-v-aspiranture-po-fizike-elementarnykh-chastits-v-germanii-11202
http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-obucheniya-v-aspiranture-po-fizike-elementarnykh-chastits-v-germanii-11202
http://www.science-community.org/uk/content/granty-dlya-obucheniya-v-aspiranture-po-fizike-elementarnykh-chastits-v-germanii-11202


  

 

     

Компанія Google і Технологічний Інститут Ані-

ти Борг проводять конкурс на отримання в 

2013-2014 академічному році грантів 

(стипендій) імені Аніти Борг. 

 До участі в конкурсі запрошуються студенти, 

які навчаються в університетах за програмами 

в області комп'ютерних технологій, інформа-

тики, математики або тісно пов'язаних з ними 

наукових напрямів, що передбачають отри-

мання ступенів бакалавра (3-й курс і вище), 

магістра, кандидата наук (або еквівалентних 

їм). 

Серед усіх учасників конкурсу буде відібрана 

група фіналістів. Серед фіналістів будуть відіб-

рані стипендіати - переможці конкурсу. 

Переможці конкурсу отримають стипендії у 

розмірі 7000 євро (або еквівалент у іншій ва-

люті). 

У червні 2013 року стипендіати 

і фіналісти будуть запрошені на 

робочу зустріч у європейський 

офіс компанії Googlе для діло-

вого спілкування і обміну досві-

дом.  

 

11. ГРАНТИ (СТИПЕНДІЇ)  

2013-2014 ІМЕНІ АНІТИ БОРГ  
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Дедлайн: 

1.02.2013 

 

 

Джерело:  

http://

www.labprice.ua/

ostanni_novini/

grant-

i_stipendii_2013-

201-

4_imeni_aniti_b

org  

http://www.labprice.ua/ostanni_novini/granti_stipendii_2013-2014_imeni_aniti_borg
http://www.labprice.ua/ostanni_novini/granti_stipendii_2013-2014_imeni_aniti_borg
http://www.labprice.ua/ostanni_novini/granti_stipendii_2013-2014_imeni_aniti_borg
http://www.labprice.ua/ostanni_novini/granti_stipendii_2013-2014_imeni_aniti_borg
http://www.labprice.ua/ostanni_novini/granti_stipendii_2013-2014_imeni_aniti_borg
http://www.labprice.ua/ostanni_novini/granti_stipendii_2013-2014_imeni_aniti_borg
http://www.labprice.ua/ostanni_novini/granti_stipendii_2013-2014_imeni_aniti_borg
http://www.labprice.ua/ostanni_novini/granti_stipendii_2013-2014_imeni_aniti_borg
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Випуск  № 188  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. 
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