
Програма дослідницьких 
стипендій ATHENEA3i

Доповідач: Сулема О.К.

Відділ міжнародних проектів

21 вересня 2017 р.



Про програму

ATHENEA3i – це проект, який фінансується за Програмою Горизонт 2020 в

рамках схеми співфінансування MSCA-COFUND.

КПІ ім. Ігоря Сікорського є партнерською організацією проекту

ATENEA3i.

ATHENEA3i забезпечує проведення міжнародних, міждисциплінарних та

міжсекторальних (International, Interdisciplinary and Intersectoral – Triple ‘I’)

досліджень, розглядаючи ці аспекти на трьох рівнях:

в університеті Гранади як бенефіціарі

в компаніях

на індивідуальному рівні



Сайт знаходиться за посиланням:

https://athenea3i.ugr.es



Які цілі програми?

Кар’єрне зростання дослідника

Сприяння мобільності між країнами та секторами

Підвищення обізнаності серед дослідників

Зміцнення діючої партнерської мережі

Збільшення наукової переваги Університету Гранади



Хто може брати 
участь?

Університет Гранади вітає дослідників з будь-яких країн.

Правило мобільності: на момент відповідного дедлайну подання

заявок дослідник не повинен проживати або здійснювати свою

основну активність (робота, навчання, тощо) в Іспанії протягом

більше ніж 12 місяців за 3 роки безпосередньо до дати

дедлайну конкурсу. Обов’язкова національна служба та/або

короткострокові візити не враховуються.



Хто може брати 
участь?

Докторський ступінь має бути отриманий не більше ніж 7 років

тому. Розглядається період продовження до цих 7 років у наступних випадках:

Ситуація Період продовження

Відпустка по догляду за дитиною (для 

жінок)

18 місяців для кожної дитини, яка народилася до або після 

отримання ступеня.

Відпустка по догляду за дитиною (для 

чоловіків)

Задокументований фактичний період відпустки для кожної 

дитини, яка народилася до або після отримання ступеня.

Довготермінова хвороба (понад 90 днів

для дослідника або члена його сім’ї –

дитини, чоловіка/дружини, батьків, 

братів/сестер) Задокументований фактичний період відсутності для кожного 

випадку, який стався до отримання ступеня.
Служба в армії

Медична практика



Умови стипендіальної програми
Athenea3i



Тривалість кожної стипендіальної програми складає 36 місяців

в Університеті Гранади.

Протягом її виконання у стипендіатів є додаткові можливості:

Фаза відрядження (Outgoing Phase) в міжнародну установу має бути спланована між

10 та 18 місяцями

Тривалість



Тривалість

Протягом її виконання у стипендіатів є додаткові можливості:

Друга фаза відрядження (Secondment) в міжнародну установу має бути спланована

на останні 18 місяців програми. Кандидати заохочуються до відряджень у великі

компанії або на середні та малі підприємства.



Тематичні галузі

Природничі науки та хімія

Економічні науки, соціальні науки та гуманітарні науки

Інформаційні науки та інженерія

Науки про життя

Фізика та математика



Outgoing Phase

Кандидатам пропонується перебування в міжнародній

партнерській організації як з академічного сектору, так і з

сектору бізнесу.

Перебування повинно бути непреривним протягом 3-9

місяців (10-18 місяці виконання проекту).

Кандидати вільні у виборі організації, до якої вони бажають

поїхати, але вони повинні знайти керівника в цій установі.

Всі кандидати повинні надати Лист гарантій (Letter of

Commitment) на етапі подання заявки на участь у програмі.



Secondment

Кандидатам пропонується перебування в не-академічній

партнерській організації.

Перебування повинно тривати 3-6 місяців (протягом останніх

18 місяців виконання проекту).

Кандидати вільні у виборі організації, до якої вони бажають

поїхати, але вони повинні знайти керівника в цій установі.

Всі кандидати повинні надати Лист гарантій (Letter of

Commitment) на етапі подання заявки на участь у програмі.



Фінансові умови

*Сімейний статус дослідника визначатиметься на дату кінцевого строку подання заявок. Університет Гранади

забезпечує спеціальні умови для дітей, заохочуючи до участі у програмі дослідників з сім’ями. При цьому, сума

допомоги на утримання дітей не змінюється залежно від кількості дітей.

**Кошти на відрядження будуть виплачені тільки в період відрядження.

Проживання € 4000

Мобільність € 500

Сімейна допомога* (якщо необхідно) € 200

Утримання дітей* (якщо необхідно) € 100

Кошти на проведення досліджень або тренінги € 500

Відрядження** (якщо необхідно) € 200



Як взяти участь?
Athenea3i



Подання заявки

Для подання заявки кандидат повинен завантажити пакет документів,

використовуючи онлайн-платформу Університету Гранади:

http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/p21athenea

http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/p21athenea




Необхідні документи

Форма A (адміністративна анкета, яка містить особисті дані)

Форма B (дослідницька пропозиція)

Додаткові документи:

CV в європейському форматі

Скан-копія документу, що підтверджує присудження степеню

Документи, що обґрунтовують час, який минув після отримання степеню

Документ, що підтверджує довготермінове перебування поза межами Іспанії

Рекомендаційний лист

Ethics Self-Assessment

Гарантійний лист від керівника Університету Гранади

Гарантійний лист від керівника Outgoing Phase (якщо є)

Гарантійний лист від керівника Secondment (якщо є)



Терміни

Крайній термін подання заявки
29 вересня 2017 р.

12:00:00 (за мадридським часом)

Оцінювання заявок Жовтень 2017 р.

Період спілкування Травень 2018 р.

Початок стипендіальної програми 3 вересня 2018 р.



Додаткову інформацію можна знайти на сайті 
програми ATHENEA3i - https://athenea3i.ugr.es/
Athenea3i

https://athenea3i.ugr.es/


Дякую за увагу!
Презентація буде доступна на сайті відділу 
міжнародних проектів: http://ipd.kpi.ua

http://ipd.kpi.ua/

