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Прогами  
Erasmus Mundus

Europubhealth | The Erasmus Mundus Masters 
in Public Health  

(France, Spain, Denmark, Poland, UK)

Scholarship/Financial aid: ranging 
between 19,500 € and 47,000 €

Date: 2 years
Deadline: December 10th 2012
Open to: students coming from all over 

the world.
Population health is a universal 

concern which transcends cultures, 
languages and systems.

The European Masters 
programme EUROPUBHEALTH is 
an innovative and adapted answer 
to the challenge of training 
outstanding international 
professionals to work in 
this important sector.

If you wish to embark on or 
further your career in public 
health, Europubhealth is ideal. 
It is an integrated 2 year Masters 

course (120 ECTS). Its objective is to train 
professionals and future decision makers in 
the field of public health, providing them 
with international experience, conceptual 
knowledge, analytical techniques 

 If you wish to embark on or further your career in 
public health, Europubhealth is ideal. It is an integrated 
2 year Masters course (120 ECTS). Its objective is to 
train professionals and future decision makers in the 
field of public health, providing them with international 
experience, conceptual knowledge, analytical 
techniques and interdisciplinary competences
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and interdisciplinary competences. At the 
end of the course you will be able to:

• Analyze and addresse the 
determinants of health problems 
from a population perspective.

• Propose, plan, implement and evaluate 
culturally appropriate, evidence-
based policies and interventions 
for the effective improvement of 
population health in international, 
national, and local contexts.

Students will train at several of the 
prestigious European universities 
delivering the programme:

• EHESP School of Public Health 
(France) coordinator of the 
programme

• University of Rennes 1 (France)
• Andalusian School of Public Health — 

University of Granada (Spain)
• University of Copenhagen, (Denmark)
• Jagiellonian University in Krakow 

(Poland)
• School of Health and Related Research 

of the University of Sheffield (UK)
• 

as well as having a chance to engage with 
our new partners, the:

• American Mailman School of Public 
Health of New York (USA)

• Institut d’Etudes Politiques of Rennes 
(France)

These institutions collaborate to offer 
seven specialisations and thirteen 
combinations of pathways, all leading to 
an internationally recognized Masters of 
Public Health degree.
Erasmus Mundus grants
Europubhealth Masters course is 
supported by the Erasmus Mundus 
programme launched by the European 
Commission in early 2004.
ERASMUS MUNDUS offers 
scholarship to students for studying 
abroad.
To be eligible for the grant, the students 
must choose a combination of pathway that 
allows them to spend their study period in, at 
least, two of the European partner countries 
which must be different from the country in 
which the scholarship holder has obtained 
his/her last university degree.

Application deadline: December 10th 2012



5

European Master in Tourism Management 
(EMTM)

Scholarship/Financial aid: 
full&partial scholarships

Date: the academic year 2013/2015
Deadline: 5th December 2012
Open to: international students
Erasmus Mundus European 

Master in Tourism Management 
(EMTM) is a two-year world-
class integrated programme aimed at 
qualifying graduates to deal with the huge 
challenges in contemporary tourism.

Tourism is 
a total social 
and economic 
p h e n o m e n o n , 
which calls for a 
holistic approach 
to tourism 
education where 
broader aims 
of the industry 
and society 
are explicitly 
addressed in 
t o u r i s m 
curricula. The 
E u r o p e a n 
Master in Tourism Management 
(EMTM) provides students with a far-
reaching and integrated understanding 
of the multiple disciplines and paradigms 
concerned with the subject which are 
bound together through the framework of 
sustainability.

The EMTM is a fully integrated two-year 

joint European programme promoted and 
tailor-made by three university partners: 
The University of Girona (Spain), known 
for its research and pursuit of teaching 
excellence in tourism product innovation 
and destination management; the 
University of Southern Denmark 
(Denmark), internationally recognized 
for its research and education in the field 
of sustainable tourism development; and 
the University of Ljubljana (Slovenia), 

renowned for its 
excellence in 
t o u r i s m 
policy design 
and tourism 
environmental 
m a n a g e m e n t 
and economics. 
The medium 
of instruction is 
English.

Students follow 
a mandatory 
mobility scheme, 
starting the 
first semester in 

Esbjerg, Denmark, where they 
are introduced, at an advanced level, to the 
conceptualization of tourism development 
with particular attention to sustainability, 
strategic communication and economics. 
Moving next to Ljubljana, Slovenia, for 
the second semester, students learn 
about policy instruments, indicators 

Erasmus Mundus European Master 
in Tourism Management is a two-year 
world-class integrated programme aimed 
at qualifying graduates to deal with the 
huge challenges in contemporary tourism.
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and management tools available for 
tourism policy and strategy design, with 
emphasis on environmental issues in 
tourism development. Spending the third 
semester in Girona, Spain, students become 
competent in effectively implementing 
tourism with particular emphasis on the 
effective management of organizational 
networks, consumers, innovation 
processes and new tourism products. The 
fourth semester is exclusively devoted to 
the completion of the Master thesis. After 
a successful and timely completion of all 
four semesters, students are awarded 
a joint diploma (degree) of Master of 
Science in Tourism Management.

EMTM’s main objectives are to (a) prepare 
future professionals to strategically 
manage and make sustainable and 
effective decisions in placements of high 
responsibility in tourism institutions; 
(b) provide future professionals 
with an integrated knowledge of the 
dynamics of tourism development, the 
principles of sustainable management, 
environmental issues, the role of cultural 
diversity and creativity for innovation and 
the governance of tourism networks the 
quality management of customer services; 
and (c) train future researchers in the field 
of tourism management.

Application for candidates for Erasmus 
Mundus European Master in Tourism 
Management for the academic year 
2013/2015 will be open in October 2012.

FEES FOR THE COURSE  
2013–2015

EU citizen’s tuition fee is 2.667 euros per 
year (5.334 euros for the two year EMTM 
programme).

Non-EU citizen’s tuition fee is 
7.000 euros per year (14.000 euros for 
the two year EMTM programme).

SCHOLARSHIPS AND 
COFINANCING

Erasmus Mundus scholarships
There are two types of Erasmus Mundus 

scholarships, Category A and Category B 
scholarship.

It should be noted that the Category 
A scholarships are considered as “full 
scholarships” covering all necessary 
costs incurred by the student during 
his/her study period in Europe, Category B 
scholarships are considered as a “financial 
contribution” to the student´s costs while 
following his/her EMTM studies.

For the academic year 2013/2015 of 
the European Master in Tourism 
Management, the following scholarships 
will be granted to the best applicants:

Erasmus Mundus Category A 
scholarships (one scholarship is 
exclusively reserved for an applicant 
from Turkey & Western Balkan Window 
countries)

Erasmus Mundus Category A 
scholarships for student (s) from «Tunisia 
and Egypt»;

Erasmus Mundus Category A 
scholarships for student (s) from the 
«Eastern Neighbourhood Countries» (i. e. 
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 
Moldova and Ukraine);

Erasmus Mundus Category B 
scholarships

The number of scolarships will be 
announced in October 2012.

Deadline: 5th December 2012
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Стипендії  
імені Фулбрайта

Стипендії імені Фулбрайта для проведення 
наукових досліджень в університетах  

Сполучених Штатів Америки
Проведення досліджень в університетах 

США на період від чотирьох до дев’яти 
місяців. У конкурсі можуть брати участь 
кандидати та доктори наук; діячі культури, 
фахівці з бібліотекарства, журналісти та 
юристи; дослідники без наукового ступеня 

з досвідом роботи не менше п’яти років та аспіранти або здобувачі напередодні 
захисту, які отримають науковий ступінь до початку ґранту. При відборі 
кандидатів до уваги братимуть їхні професійні досягнення, реальність запропо-
нованого проекту та його довгострокову цінність.

Галузі спеціалізації:
• гуманітарні;
• суспільні;
• точні;
• технічні; 
• природничі.
• 
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ
• Українське громадянство та про-

живання в Україні на час прове-
дення конкурсу

• Вільне володіння англійською мо-
вою

• Відповідність вимогам для от-
римання візи J-1: повернен-
ня в Україну на 2 роки після 
закінчення терміну ґранту

Як взяти участь у конкурсі:
Кандидати повинні подати до офісу 

Програми імені Фулбрайта повний 
комплект документів: заповнену 
аплікаційну форму (Оnline Application 

Form), з прикріпленим описом проекту 
наукових досліджень та бібліографією 
до нього, curriculum vitae і трьома 
рекомендаційними листами.

Опис проекту наукових досліджень 
та curriculum vitae подають 
англійською та українською мовами.
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Найважливіші критерії при 
відборі кандидатів на участь 
у Програмі:

Попередні наукові досягнення
Переконливий та добре розро-

блений науковий план стажу-
вання з чітким обґрунтуванням 
необхідності та важливості 
його реалізації для Українських 
інституцій

Потенціал до співпраці з амери-
канськими та українськими коле-
гами над проектами, які матимуть суттєвий вплив на освіту в Україні

Готовність до ініціювання та запровадження нових курсів з гуманітарних та 
суспільних дисциплін, розповсюдження передових методів навчання та викла-
дання

Кандидати також мають можливість вибирати Інститут Кеннана у Вашінгтоні, 
як місце проведення досліджень.

Початок ґранту — вересень 2013 року.

Останній термін подання анкет: 15 жовтня щороку
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Стипендії DAAD

Програма DAAD/OSI
Німецька служба академічних обмінів 

(DAAD) та Інститут відкритого суспільства 
(OSI) проводять спільну стипендійну 
програму для випускників ВНЗ в галузі 
гуманітарних, соціальних та суспільних наук 
з країн Південного Кавказу, Центральної 
Азії, Молдавії та України. Стипендії на-
даються спільно DAAD та OSI з метою на-
вчання у магістратурі або аспірантурі у 
німецьких ВНЗ.

Метою програми DAAD/OSI є по-
кращення становища в сфері викладан-
ня та досліджень в рамках гуманітарних 
та суспільних наук у цих країнах, а та-
кож налагодження контактів між вче-
ними цього регіону, на основі яких мо-
жуть самостійно розвиватись подальші 
міжнародні контакти. 

Тривалість стипендії: 
Стипендії надаються для навчання на 

максимально дворічних магістерських 
програмах або на трирічну аспірантуру. 

Розмір стипендії: 
Студентам магістерських програм: 

750 євро щомісячно. 
Аспірантам: 1000 євро щомісячно. 
Всім учасникам оплачується проїзд 

та, якщо необхідно та передбачено 
програмою, вартість мовних курсів. 

Аспірантам після двох років перебу-
вання буде оплачена поїздка додому. 

Стипендіатам на магістратуру та 
аспірантуру, в яких залишилися вдома 
діти дошкільного віку, може щорічно 
сплачуватися максимально 3-тижнева 
поїздка додому. 

Виплата грошової допомоги на пере-
бування чоловіка/дружини та дітей по 
цій програмі є виключеною. 

Після початку навчання у Німеччині 
для всіх учасників буде організовано 
підготовчу зустріч, крім того, всі учас-
ники цієї програми в рамках свого на-
вчання у Німеччині щорічно братимуть 
участь у організованій з боку DAAD та 
OSF піврічній конференції. 

Для кураторства на післядипломних 
програмах, якщо на одній програмі 
навчається більше трьох стипендіатів, 
передбачений тьютор.
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Вимоги до пошукачів: 
В рамках програми DAAD/OSI 

підтримуються переважно гуманітарні, 
суспільні та соціальні науки, які не-
достатньо представлені в країнах-
учасницях програми. До них належать 
політологія, соціологія, міжнародні 
відносини, право, економіка, держав-
не управління, управління освітою 
та філософія. В окремих випадках 
можуть підтримуватися пошукачі 
з інших спеціальностей, якщо ці 
спеціальності належать до соціальних 
та гуманітарних наук. 

Протягом року до початку програми 
пошукачі мають проживати в Україні!

Магістерські програми (мак-
симально 2 роки). Зацікавлені у 
післядипломному навчанні мо-
жуть подавати заяви на наступні 
програми: 

• Університет ім. Гумбольдта м. Берлін 
Магістр економіки та менеджменту 
www.mastersprogram.de 
• Університет м. Бремен 
Європейське та міжнародне право 
www.europarecht.uni-bremen.de 
• Університет м. Дюссельдорф 
Суспільні науки – „Суспільні структури та 
демократичне управління“ 
www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/sozwiss/
studierende/master-sozialwissenschaften/ 
• Католицький університет м. Айхштетт-
Інгольштадт 
Мастерська програма з міжнародних 

відносин (MIB) 
www.ku-eichstaett.de/studiengaenge/ma_
intbez/ 
• Католицький університет м. Айхштетт-
Інгольштадт 
Філософія та соціологія в універсальній 
магістерській програмі 
Філософія: www.ku-eichstaett.de/ppf/
philosophie/philosophie/studiengaenge/ 
Соціологія : www.ku-eichstaett.de/ggf/
soziologie/studiengaenge/ 
• Університет м. Фленсбург 
Європейські студії 
www.europeanstudies.info/ 
• Університет м. Фрайбург 
Інтегрована магістерська програма з 
економіки 
master.econ.uni-freiburg.de 
•Університет м. Фрайбург 
MSc Екологічне управління 
www.meg-uni-freiburg.de/ 
• ВНЗ прикладного напряму м. Фульда. 
Міжкультурні комунікації та європейські 
студії 
www.fh-fulda.de/iceus 
• Університет м. Гамбург / Європейський 
коледж м. Гамбург 
Європейські та європейські правові студії 
www.europa-kolleg-hamburg.de/europa-
kolleg-hamburg/master-programm/
masterstudiengang/ 
• Університет м. Гамбург 
Дослідження миру та політика безпеки. 
www.ifsh.de/index.php/mps.html 
• Університет м. Ганновер 
Європейські студії 
www.europa.uni-hannover.de 
• Університет м. Кассель 
Світова політекономія 
www.uni-kassel.de/go/gpe 
• Університет прикладних наук м. Кьольн 
Педагогіка та менеджмент у соціальній 
роботі 
www.f01.fh-koeln.de/studium/studiengaenge/
mapam/ 
• Університет м. Констанц 
Магістерська програма з економіки 
www.uni-konstanz.de/msc-economics 
• Університет м. Лейпциг 
Європейська економічна інтеграція/ Цен-
тральна на Східна Європа 
www.wifa.uni-leipzig.de/ziw/master-eeicee.
html 
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• Університет м. Магдебург 
Міжнародна економіка та фінанси 
www.fww.ovgu.de/studium/unterpunkte/
master/intern_economics_and_finance-p-269.
html 
• Університет м. Магдебург 
Дослідження миру та конфліктів 
www.fkf.ovgu.de 
• U Mannheim. Політекономія 
master.vwl.uni-mannheim.de 
• Університет м. Пассау 
Німецьке право для іноземних студентів 
(LL.M.) 
www.jura.uni-passau.de/1025.html 
• Університет м. Регенсбург 
Східно-західні студії 
www.uni-regensburg.de/europaeum/
studium/ostweststudien/index.html 
• Університет Заарланду. 
Європейська інтеграція 
www.europainstitut.de 
• Німецький університет управління м. 
Шпайєр (DHV Speyer). МА Науки управління 
www.dhv-speyer.de/Studium/Master/MAS/
index.htm 
• Університет м. Трір. MSc Економіка 
www.vwl-master.uni-trier.de 

Аспірантура (3 роки) 
Пошукачам необхідно мати диплом 

вищого кваліфікаційного рівня – як 
правило, магістра. Як виняток мо-
жуть бути допущені пошукачі, які 
після закінчення п’ятирічного на-
вчання отримали диплом спеціаліста. 

Всі пошукачі мають подати разом з 
заявою на стипендію підтвердження 
контактів з можливим німецьким нау-
ковим керівником. Тема кандидатської 
дисертації має бути затвердженою 
німецьким науковим керівником. Ба-
жаними є заяви на німецькі аспірантські 
програми (PhD-Studiengänge) за вказа-
ними спеціальностями. 

Інформація, строки та 
можливості отримання 
консультації: 

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

Подання заяв безпосередньо до Бон-
ну не можливе.

Документи для заяви на про-
граму «Стипендії DAAD/OSI» 
(німецькою або англійською мовою) у 
трьох примірниках: 

Для пошукачів на магістерську про-
грамму та аспірантуру 

1. Формуляр-заява DAAD «Antrag auf ein 
Forschungs/Studienstipendium» 
з зазначенням назви програми 
DAAD/OSI. 

2. Автобіографія (Curriculum 
Vitae). 

3. В разі наявності - список 
публікацій. 

4. Мотивація щодо навчання 
(магістри) або план досліджень 
та календарний план (аспіранти). 

5. Одна рекомендація (магістри) 
або дві рекомендації (аспіранти) 
від українських професорів 
або наукових керівників. 
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Рекомендації є конфіденційними, всі 
три примірники мають подаватися у 
закритому конверті. Рекомендації ма-
ють містити печатку університету, по-
даватися із завіреним перекладом. 

6. Всі посвідчення про освіту: 
а) диплом з додатком бакалавра, 

магістра (спеціаліста) або, для студентів 
4 курсу, витяг з залікової відомості – 
завірена ксерокопія, 

б) завірений переклад дипломів 
з додатками або витягу з залікової 
відомості, 

в) шкільний атестат з додатком – 
завірена ксерокопія, 

г) завірений переклад атестату, 
д) пояснення системи оцінок в 

Україні. 
7. Для аспірантів - згода на наукове 

керівництво від німецького професора. 
8. Сертифікат на знання німецької 

мови*: onDaF, сертифікат від лекто-
ра DAAD, TestDaF, Гете-Сертифікат С1 

або С2, DSH, 
9. Всі тести та сертифікати, які вима-

гають обрані Вами німецькі ВНЗ (на-
приклад, GRE, TOEFL, IELTS тощо)** 

10 . Інше (відзнаки тощо). 
11. Нові фотокартки, наклеєні на 

формуляр-заяву. 
12. Пошукачів на магістерські програ-

ми просимо вказати у формулярі-заяві 
DAAD (пункт 7) три обрані магістерські 
програми німецьких університетів у 
порядку пріоритетності. 

* сертифікат вимагається навіть за відсутності 
знань німецької мови. Для англомовних програм 
допускається заповнений викладачем німецької 
мови бланк DAAD, який потрібен для призна-
чення мовного курсу перед початком програми. 
Відсутність знань німецької мови в пошукачів на 
англомовні програми не впливатимуть на резуль-
тати відбору стипендіатів. 

** необхідно подати максимально перед 
співбесідою (середина лютого), при поданні зая-
ви замість цього можна спочатку подати бланк 
DAAD, заповнений викладачем англійської мови 
з Вашого ВНЗ.

Кінцевий термін подачі документів  
до Інформаційного центру DAAD у Києві  

31 жовтня 2012 року
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Іноземні науковці, які працюють у ВНЗ 
та науково-дослідних інститутах, ма-
ють можливість провести дослідження 
в одному з державних або держав-
но визнаних німецьких ВНЗ або у 
одній з позауніверситетських науково-
дослідних установ.

Тривалість: 
Стипендія надається на строк від од-

ного до трьох місяців в залежності від 
плану роботи пошукача.

Наукові стажування для викладачів ВНЗ  
та науковців

Розмір стипендії: 
Щомісячна стипендія становить, за-

лежно від наукового ступеня, 2000 
євро для наукових співробітників 
(викладачів, доцентів, як правило, зі 
ступенем кандидата наук) та 2150 євро 
для професорів, у виключних випад-
ках - 2300 євро. 

Крім того, DAAD виділяє, як правило, 
певну суму на проїзд, якщо це не бе-
руть на себе організації на Батьківщині 
пошукача або інша сторона. 

Допомога на перебування членів 
сім´ї не надається. 

Вимоги до пошукачів: 
Подавати заяву на стипендію DAAD 

для наукового стажування можуть 
досвідчені науковці, як правило, з 
науковим ступенем. Всі пошукачі ма-
ють працювати у ВНЗ або науково-
дослідному інституті у своїй країні. 

Найважливішим критерієм при 
відборі є, поряд з попередніми на-
уковими здобутками (наприклад, 
попередні публікації), переконливий 
та добре спланований науковий план 
перебування у Німеччині, узгодже-

ний з колегою з німецького інституту, 
до якого планується поїздка. Серед 
документів на заяву має бути пись-
мове підтвердження запланованої 
співпраці, яке чітко посилається на 
плани пошукача. 

Необхідно мати письмову згоду при-
ймаючого інституту щодо надання ро-
бочого місця для пошукача. 

Підтримка DAAD за програмою нау-
кового стажування можлива не частіше 
одного разу на три роки. 

Прохання до колишніх стипендіатів 
фонду ім. Олександра фон Гумбольдта 
звертатися в першу чергу до фонду ім. 
Гумбольдта. 

Інформація, строки та можливості 
отримання консультації: 

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. 

Консультацію стосовно про-
грам DAAD Ви можете отримати в 
Інформаційному центрі DAAD у Києві 
або в лекторів DAAD. 
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Документи для заяви на 
стипендію “Наукові стажування 
для викладачів ВНЗ та науковців”: 

1. Формуляр-заява DAAD 
(“Antragsformular für Forschungs-/ 
Arbeitsaufenthalte ausländischer 
Hochschullehrer“) (електронну версію 
Ви знайдете тут); 

2. Автобіографія (Curriculum Vitae); 
3. Список наукових праць; 
4. Докладний та добре спланова-

ний план стажування та досліджень в 
Німеччині, узгоджений з німецьким 
колегою за змістом та часом; 

5. Календарний план (конкретні стро-
ки та зміст роботи стисло); 

6. Запрошення від німецького колеги; 
7. Копія диплому кандидата наук. 

Увага! Документи мають бути подані 
у трьох наборах, кожен у вказаному по-
рядку. Неповний набір документів для 
заяви не розглядається.

Прийом документів  
відбувається в Інформаційному центрі DAAD у Києві  

з 01.09.2012 до 15.11.2012
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Гранты 2012-2013 на ознакомительные поездки 
студенческих групп в Германию

Целью ознакомительных поездок яв-
ляется проведение встреч с немецкими 
студентами и учеными, установление 
контактов с вузами, организациями и 
учреждениями, представляющими ин-
терес с профессиональной точки зре-
ния, а также получение страноведче-
ских знаний о Германии.

Внимание! 
Страноведческая часть программы 

пребывания группы не должна состав-
лять более одной трети запланирован-
ной продолжительности поездки! 

Длительность поездки, включая 
день приезда группы в Германию и 
день отъезда группы из Германии, не 
может превышать 7 - 12 дней. 

Целевая группа: Студенты 3-го, 
4-го, 5-го и 6-го курсов всех специаль-
ностей под руководством одного пре-
подавателя, который будет сопрово-
ждать группу. Численность группы, 
не считая преподавателя, составляет т 
min. 10 до max. 15 участников. По до-
говоренности с DAAD в состав группы 
могут быть включены не более двух 
аспирантов. 

Размер финансирования:  Размер 
финансирования составляет 50,- евро 
в день на каждого участника группы. 

Внимание! Международные транс-
портные расходы (проезд в Герма-
нию и обратно) участники поездки 
оплачивают самостоятельно! 

Все участники поездки должны вла-
деть одним и тем же иностранным 
языком: либо все участники поездки 
владеют немецким языком, либо вся 
группа говорит по-английски. 

Германская служба академических обменов 
(DAAD) предоставляет гранты для проведе-
ния ознакомительных поездок в Германию 
студенческих групп. 

Проведение ознакомительных поез-
док групп возможно с 1 сентября 2012 

по 28 февраля 2013.
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Міжнародна програма для журналістів

Стипендійна програма призначена для проходження 
3-місячного стажування в Міжнародному журналістському 
коледжі Вільного університета м. Берлін. Стипендія пропонує 
можливість журналістам з України, Білорусі, Росії, Вірменії, 
Азербайджана, Грузії, Казахстана, Киргізії, Молдови, 
Таджикістана, Туркменії та Узбекістана підвищити свою 
професійну кваліфікацію, встановити контакти з колегами 
з Німеччини та інших європейських країн, дізнатися більше 
про політику, культуру, економіку Німеччини як країни-члена 

Євросоюза, про роль та значення ЗМІ у розвитку громадянського суспільства у 
Німеччині, а також на практиці ознайомитися з роботою німецьких ЗМІ.

Програма стажування включає в себе:
•  курс підвищення кваліфікації на базі Міжнародного журналістського ко-

леджу Вільного університета м. Берлін (6 тижнів),
• ознайомчу поїздку до одного з регіонів Німеччини (1 тиждень),
• практику в одному з медіахолдингів у Берліні (6 тижнів).

Тривалість стипендії: 
Проходження стажування у Міжнародному журналістському коледжі Вільного 

університета м. Берлін за підтримки DAAD можливе у наступні строки:
28.04.2013 - 26.07.2013

Цільова група : 
Журналісти з України, 

Білорусі, Росії, Вірменії, 
Азербайджана, Грузії, Ка-
захстана, Киргізії, Молдови, 
Таджикістана, Туркменії та 
Узбекістана віком до 35 років 
(на момент подання заяви), 
які здобули диплом про вищу 
освіту не раніше 2007 року та 
мають досвід багаторічної ро-
боти за фахом.

Заяви можуть подавати та-
кож студенти останнього 
року навчання профільних 
факультетів з досвідом практичної роботи в журналістиці, які на момент почат-
ку стипендії здобудуть диплом про вищу освіту. 
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Розмір стипендії: 
Сума стипендії, що сплачує DAAD, 

складає 780 євро щомісячно.
Вимоги до знання мови:
Пошукачі мають добре володіти 

німецькою мовою. Рівень мовних знань 
(не нижче В2) необхідно підтвердити 
за допомогою одного з наступних 
сертифікатів:

• сертифікат міжнародного зразка 
TestDaF,

• сертифікат DSH,
• сертифікат B2 (C1, C2) Гете-

Інститута, 
• свідоцтво про проходження теста 

onDaF,
• мовний сертифікат DAAD, запо-

внений викладачем німецької 
мови у ВНЗ.

Документи для заяви на 
стипендію «Міжнародна програ-
ма для журналістів»:

Заява на участь у конкурсі подається 
німецькою мовою та включає три 
однакові комплекти документів 
(всі наступні екземпляри можна 
скопіювати з першого). Документи в 
кожному комплекті мають бути роз-
кладеними у наступній послідовності 
(якщо той самий документ представле-
ний німецькою та російською мовою, 
текст російською має бути другим): 

• бланк заяви DAAD та Міжнародного 
журналістського коледжу Вільного 
університета м. Берлін, заповне-
ний німецькою мовою - Bewerbung 
fur ein Stipendium zur Teilnahme 
am Fortbildungsprogramm fur 

Journalisten International (JIL) 
(бланк на www.daad.ru/Antrag-
JIL.pdf або www.jil.fu-berlin.de) – з 
наклеєнною фотокарткою; 

• автобіографія німецькою мовою 
(Curriculum Vitae);

• докладне обгрунтування 
необхідності участі у програмі 
німецькою мовою; 

• копія диплома про вищу освіту 
(разом з додатком до диплома 
з результатами проміжних або 
підсумкових іспитів) та переклад; 
Увага! Копія та переклад диплома 
мають бути завіреними по місцю 
роботи або навчання. 

• дві рекомендації; 
•  Увага! Якщо рекомендації 

написані російською/українською 
мовою, слід докласти їхній пере-
клад німецькою або английською 
мовою! 

• зразки останніх журналістських 
робіт (2-3 зразка); 

• підтвердження мовних знань (див. 
п. «Вимоги до знання мови») 

• згода від роботодавця щодо надан-
ня відпустки на час стажування; 

• листок з адресою, заповнений 
російською мовою (1 екземпляр), 
який слід покласти між першим 
та другим екземплярами заяви). У 
адресному листі необхідно вказати 
назву міста з поштовим індексом, 
вулицю, номер будинку, корпусу 
та квартири, номери домашньо-
го та мобільного телефонів з ко-
дом міста, а також діючу адресу 
особистої електронної пошти!

Кінцевий термін подання документів:  20 жовтня 2012
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ERP-стипендії на навчання для випускників  
в галузі економіки

Стипендії фінансуються Федеральним 
міністерством економіки та технології 
(BMWi) з коштів програми «European 
Recovery Program» (ERP). Вони пропону-
ють іноземним випускникам економічних 
спеціальностей можливість навчатися на 
післядипломній магістерській програмі в 
галузі економіки у німецьких університетах 
та отримати диплом (як правило, магістра).

Тривалість стипендії: 
 10 - 24 місяці. Всі стипендії спочат-

ку надаються на один рік. За умови до-
брих успіхів стипендія може бути по-
довжена до максимум 24 місяців після 
подання відповідної заяви. 

 Розмір стипендії: 
DAAD сплачує щомісячну стипендію 

у розмірі 750 євро, щорічну допомогу 
на навчання в розмірі 460 євро, а також 
певну суму на проїзд до Німеччини та 
додому. Для оплати навчання може 
бути надано додатково до 500 євро у 
семестр (при виборі більш дорогих на-
вчальних програм можна, приміром, 
додатково подати заяву до Фонду 
Пінчука на програму Всесвітні студії). 
Інші виплати за необхідності можуть 
надаватися після подання відповідної 
заяви. Допомога на перебування членів 
сім´ї не надається. 

Стипендіати отримують на весь час пе-
ребування у Німеччині повне (країни-
не члени ЄС) або часткове (країни ЄС) 
медичне страхування, страхування 
від нещасних випадків та страхування 
цивільної відповідальності.

 Якщо обрана навчальна програма 
передбачає перебування за кордоном 
Німеччини, фінансування може нада-
ватися, якщо йдеться про перебування 

у країні-члені ЄС (не на Батьківщині), 
тривалість якого не перевищує 25% від 
всього періоду виплати стипендії. 

По рішенню відбіркової комісії DAAD 
може профінансувати курс німецької 
мови у одному з мовних інститутів у 
Німеччині перед початком навчання.

Вимоги до пошукачів:
Подавати заяву на стипендію ERP 

можуть висококваліфіковані випуск-
ники, які найпізніше перед початком 
стипендії закінчать навчання у ВНЗ 
з відповідним дипломом (бакалавра, 
спеціаліста тощо). На момент подан-
ня заяви має пройти не більше шести 
років після отримання диплому. 

 Найважливішим критерієм при 
відборі є, поряд з попередніми досяг-
неннями у навчанні, переконливий 
мотиваційний лист.

У мотиваційному листі пошукачі 
мають розкрити наступні теми та 
висвітлити їхній зв´язок з попередньою 
освітою та професійними цілями: цілі 
та зміст обраної магістерської програ-
ми, а також фахові, мовні та формальні 
передумови для вступу на бажану про-
граму.

Кількість місць на кожній навчальній 
програмі є обмеженою, тому наполе-
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гливо рекомендується обрати додатко-
во до основної магістерської програми 
дві альтернативні програми та зазна-
чити їх у мотиваційному листі (див. та-
кож документи для заяви) 

Паралельно до подання заяви на 
стипендію пошукачі мають самостійно 
та своєчасно  подавати заяви на вступ 
до обраних університетів. Тому слід 
зважати на строки подання заяв до цих 
університетів! 

Допуск від німецького університету 
до навчання на обраній магістерській 
програмі необхідно представити DAAD 
перед початком стипендії. Документ 
про надання стипендії DAAD набуде 
чинності лише в тому разі, якщо DAAD 
буде своєчасно пред´явлений допуск 
до навчання. 

Необхідно засвідчити знання 
іноземних мов відповідно до вимог 
обраної магістерської програми. 

Пошукачі, які на момент подання за-
яви перебувають у Німеччині більше 
одного року, не можуть подавати заяву 
на стипендію.

Документи для заяви на 
стипендію «ERP-стипендії на на-
вчання для випускників в галузі 
економіки»: 

1. Формуляр-заява DAAD “Antrag auf 
ein Forschungs-/Studienstipendium“. 

 2. Автобіографія у табелярній формі 
(Curriculum Vitae). 

 3. Мотиваційний лист. 
 4. Офіційна інформація німецького 

університету про три бажані 
магістерські програми. Профіль обра-
них програм необхідно внести до фор-
муляру „Anlage zur Bewerbung um ein 
ERP/DAAD-Studienstipendium / Annex 
to the application for a ERP/DAAD-
scholarship“.

 5. Рекомендаційний лист від 
професора / доцента з основної 
спеціальності з університету пошука-
ча, на спеціальному формулярі DAAD 
„Gutachten zu Stipendienanträgen von 
ausländischen Studierenden, Graduierten, 
Doktoranden und Promovierten“ 

6. Всі посвідчення про освіту - 
офіційно завірені копії та переклади: 

 7. а. Документ про знання німецької 
мови*: onDaF, сертифікат від лекто-
ра DAAD, TestDaF, Гете-Сертифікат С1 
або С2, DSH, DSD-II. 

 б. За необхідності - документ про 
знання англійської мови (якщо мова 
викладання - англійська): TOEFL, 
IELTS або інший сертифікат (при 
поданні заяви достатньо подати мов-
ний сертифікат DAAD, заповнений ви-
кладачем англійської мови з ВНЗ по-
шукача, але при вступі до університету 
від Вас вимагатимуть сертифікат 
TOEFL або IELTS).

 8. Нові фотокартки, наклеєні на 
формуляр-заяву. 

 9. В разі наявності - довідки про трудо-
вий стаж, відзнаки, колишні стипендії, 
проходження практики, стажування за 
кордоном тощо.

Кінцевий термін подання документів:  10 листопада 2012
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Юриспруденція

Юридичний факультет Бо-
стонського Коледжу пропонує 
однорічну магістерську програ-
му (L.L M.) для студентів, які вже 

мають юридичну освіту іншої країни. Програма новостворена, тому правнича 
школа зацікавлена у залученні студентів з різних країн, і, відповідно, з різних 
правових систем – для покращення іміджу програми та розширення кругозору.

Пропонується вільний вибір дисциплін, 5 спеціалізацій: 
1) business and commercial law; 
2) environmental law; 
3) human rights; 
4) intellectual property; 
5) taxation. 
Студентам пропонуються також спеціальні дисципліни для детального ознай-

омлення з правовою системою США. 
Кінцевий  термін подання заявки: 1.04.2013

Однорічна магістерську програма  
в Бостонському університеті (США)

We are now accepting applications 
for the LL. M. class of 2013–14. The 
application deadline will be April 1, 
2013. We will begin making admissions 
decisions in January 2013, so we strongly 
encourage you to submit your application 
well before the stated deadline.

Eligibility requirements
There is one fixed eligibility requirement: 

applicants must have either (a) graduated 
from a U. S. law school that is approved 
by the American Bar Association, (b) 
obtained a full degree in law from a 
non-U. S. university or (c) be admitted to 
practice law in a country other than the 
U. S. Apart from this, we seek applicants 
from a variety of backgrounds and with 

a variety of legal and career interests. We 
are most interested in applicants from 
other countries who have completed 
their prior legal studies with high rank 
and who intend to return to their home 
countries to contribute to the legal 

Master of Laws (LL.M.) Program
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profession. We also welcome applications 
from experienced U. S. lawyers who may 
uniquely benefit from advanced work 
here.

English Language Skills
Boston College Law School course 

work and related academic activities 
require written and spoken fluency in 
English. Students must be able to express 
themselves in both spoken and written 
English and must read the language with 
ease. Consequently, you must submit 
evidence of your English language ability 
unless either (a) English is your native 
language, or (b) English was the language 
of instruction for your entire legal 
education. We accept the following tests 
as evidence of your English ability:

• Test of English as a Foreign 
Language (TOEFL). We require a 
minimum score of at least 100 using 
the Internet-based test (IBT); or

• International English Language 
Testing System (IELTS). We require 
an Overall Band Score of at least 7.5.

Both examinations are administered 
worldwide.

Application Components
The complete application will include:
• Application form
• Resume or c. v.
• Statement of Purpose
• Two signed letters of recommendation
• Official transcripts with a certified 

English translation from all of your 
colleges, universities and graduate and 
professional schools

• TOEFL or IELTS results
• $75 Application Fee
Which application to use
There are two possible ways to the LL. M. 

program: on paper, or electronically 
through the LSAC web site. We encourage 
you to submit the paper version of the 
application, as long as (a) you plan to 

submit original paper recommendations 
and transcripts directly to us, and (b) 
you are asking the appropriate testing 
service to send your TOEFL or IELTS 
score report (if required) directly to us. 
Further information on these conditions 
appears below.

If either of these conditions does 
not apply to you, please submit your 
application electronically through the 
LSAC web site. Please note that the e-app 
will become available in early October. 
If you use the e-app, you must also use 
the LSAC LL. M. Credential Assembly 
Service, including the International 
Transcript Authentication and Evaluation 
Feature. This enables you to provide 
all of your application documents to 
the LSAC, which will in turn forward 
the relevant documents to each school 
to which you apply. The LSAC charges 
applicants $200 for this service, plus 
$21 for each school to which you wish to 
send an application. These charges are in 
addition to Boston College Law School’s 
$75 application fee.

Note: if you are applying electronically, 
you must pay the $75 application fee by 
credit card (Visa, Mastercard, Discover). 
If you are applying on paper, you may pay 
the application fee by a check, travelers 
checks, or a postal money order. If none 
of these forms of payment is available 
to you, please contact the LL. M. Office. 
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For further information, see the relevant 
application instructions.

Financial matters
The estimated cost of study for a single 

student during the 2012–13 academic 
year is $61,670. This figure consists 
of tuition and fees of $43,270 and 
estimated living expenses of $18,400. It 
does not include the expenses of travel 
between the student’s home country and 
the Boston area. The comparable figures 
for the 2013–14 academic year are likely 
to be higher.

Applicants requiring financial assistance 
should investigate funding sources in their 
home countries well in advance. Examples 
of such sources include employers, 
government agencies and foundations. 
A partial list of organizations that offer 
scholarship funding for U. S. graduate 
study follows:

• American Association of University 
Women

• American-Scandavian Foundation
• Australian Federation of University 

Women Fellowship Fund
• DAAD Scholarships for German 

citizens
• Fulbright Scholarships
• Golden Key International Honour 

Society

• Ford Foundation
• International Federation of University 

Women
• Kosciuszko Foundation Scholarships 

for Polish citizens
• Mackenzie King Scholarships for 

Canadians
• Margaret McNamara Memorial Fund
• Organization of American States
• P. E. O. International Peace 

Scholarships for Women
• Rotary Ambassadorial Scholarships
• World Bank Scholarships Program.
The United States embassy or consulate 

in your home country may have additional 
information on Fulbright Scholarships 
and other fellowship opportunities.  
Finally, loan funding may be available 
from organizations such as Sallie Mae, or 
Citibank.  If you are not a United States 
citizen or permanent resident, however, 
these lenders generally require a United 
States citizen or permanent resident to 
guarantee the loan.

In addition, Boston College Law School 
has a limited amount of scholarship 
funding available to LL.M. students. You 
may submit your completed financial aid 
application either with your application for 
admission, or after you receive an offer of 
admission.  We review your application for 

admission without regard to your 
financial situation, so submitting 
a scholarship application will have 
no effect on whether or not we 
offer you admission to the LL.M. 
program.  Scholarship awards are 
made primarily on the basis of 
financial need.

Deadline: April 11, 2013
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Журналістика

Journalists on Location: Media Projects Central 
Europe, Eastern Europe and China 

Стипендія Robert Bosch Stiftung

Europe is expanding politically and in our minds. 
Pictures and reports by journalists are helping fill 
the gaps in our mental map as we become acquainted 
with countries like Estonia, Georgia and Moldova. 
One of the aims of the Robert Bosch Stiftung is to give 
journalists opportunity to conduct research abroad 
and thereby gain firsthand experience of central and 
eastern European countries they can then pass on to 
their readers and viewers.

The Robert Bosch Stiftung supports professional dedication to the promotion of good 
relations between Germany and its eastern neighbors. Funding is available to media 
projects involving journalists from Eastern and Western Europe designed to improve 
the flow of information between Germany and its eastern neighbors. Applications 
for funding for projects like information tours, conferences and seminars may be 
submitted at any time. At least one other funding organization should be involved.

Furthermore research projects are supported carried out by one journalist or an 
international team with the goal of publishing articles in Central and Eastern Europe 
and China, as well as in Germany, Austria, and Switzerland.

Amplifying the programmatic focus, applications for Sino-German media projects 
are welcome.

Open to: journalists from Eastern and Western Europe
The scholarship is open to students from: Germany, Austria, and Switzerland 

– or who work in China, Russia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Belarus, the Ukraine, 
Moldova, Bulgaria, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, the Czech Republic, Hungary, 
Estonia, Latvia, or Lithuania

Deadline: December 15, 2012



24

Міжнародна програма для журналістів

Стипендійна програма призначена для проходження 
3-місячного стажування в Міжнародному журналістському 
коледжі Вільного університета м. Берлін. Стипендія пропонує 
можливість журналістам з України, Білорусі, Росії, Вірменії, 
Азербайджана, Грузії, Казахстана, Киргізії, Молдови, 
Таджикістана, Туркменії та Узбекістана підвищити свою 
професійну кваліфікацію, встановити контакти з колегами 
з Німеччини та інших європейських країн, дізнатися більше 
про політику, культуру, економіку Німеччини як країни-члена 

Євросоюза, про роль та значення ЗМІ у розвитку громадянського суспільства у 
Німеччині, а також на практиці ознайомитися з роботою німецьких ЗМІ.

Програма стажування включає в себе:
•  курс підвищення кваліфікації на базі Міжнародного журналістського ко-

леджу Вільного університета м. Берлін (6 тижнів),
• ознайомчу поїздку до одного з регіонів Німеччини (1 тиждень),
• практику в одному з медіахолдингів у Берліні (6 тижнів).

Тривалість стипендії: 
Проходження стажування у Міжнародному журналістському коледжі Вільного 

університета м. Берлін за підтримки DAAD можливе у наступні строки:
28.04.2013 - 26.07.2013

Цільова група : 
Журналісти з України, 

Білорусі, Росії, Вірменії, 
Азербайджана, Грузії, Ка-
захстана, Киргізії, Молдови, 
Таджикістана, Туркменії та 
Узбекістана віком до 35 років 
(на момент подання заяви), 
які здобули диплом про вищу 
освіту не раніше 2007 року та 
мають досвід багаторічної ро-
боти за фахом.

Заяви можуть подавати та-
кож студенти останнього 
року навчання профільних 
факультетів з досвідом практичної роботи в журналістиці, які на момент почат-
ку стипендії здобудуть диплом про вищу освіту. 
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Розмір стипендії: 
Сума стипендії, що сплачує DAAD, 

складає 780 євро щомісячно.
Вимоги до знання мови:
Пошукачі мають добре володіти 

німецькою мовою. Рівень мовних знань 
(не нижче В2) необхідно підтвердити 
за допомогою одного з наступних 
сертифікатів:

• сертифікат міжнародного зразка 
TestDaF,

• сертифікат DSH,
• сертифікат B2 (C1, C2) Гете-

Інститута, 
• свідоцтво про проходження теста 

onDaF,
• мовний сертифікат DAAD, запо-

внений викладачем німецької 
мови у ВНЗ.

Документи для заяви на 
стипендію «Міжнародна програ-
ма для журналістів»:

Заява на участь у конкурсі подається 
німецькою мовою та включає три 
однакові комплекти документів 
(всі наступні екземпляри можна 
скопіювати з першого). Документи в 
кожному комплекті мають бути роз-
кладеними у наступній послідовності 
(якщо той самий документ представле-
ний німецькою та російською мовою, 
текст російською має бути другим): 

• бланк заяви DAAD та Міжнародного 
журналістського коледжу Вільного 
університета м. Берлін, заповне-
ний німецькою мовою - Bewerbung 
fur ein Stipendium zur Teilnahme 
am Fortbildungsprogramm fur 

Journalisten International (JIL) 
(бланк на www.daad.ru/Antrag-
JIL.pdf або www.jil.fu-berlin.de) – з 
наклеєнною фотокарткою; 

• автобіографія німецькою мовою 
(Curriculum Vitae);

• докладне обгрунтування 
необхідності участі у програмі 
німецькою мовою; 

• копія диплома про вищу освіту 
(разом з додатком до диплома 
з результатами проміжних або 
підсумкових іспитів) та переклад; 
Увага! Копія та переклад диплома 
мають бути завіреними по місцю 
роботи або навчання. 

• дві рекомендації; 
•  Увага! Якщо рекомендації 

написані російською/українською 
мовою, слід докласти їхній пере-
клад німецькою або английською 
мовою! 

• зразки останніх журналістських 
робіт (2-3 зразка); 

• підтвердження мовних знань (див. 
п. «Вимоги до знання мови») 

• згода від роботодавця щодо надан-
ня відпустки на час стажування; 

• листок з адресою, заповнений 
російською мовою (1 екземпляр), 
який слід покласти між першим 
та другим екземплярами заяви). У 
адресному листі необхідно вказати 
назву міста з поштовим індексом, 
вулицю, номер будинку, корпусу 
та квартири, номери домашньо-
го та мобільного телефонів з ко-
дом міста, а також діючу адресу 
особистої електронної пошти!

Кінцевий термін подання документів:  20 жовтня 2012
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Інформаційні 
технології

Стипендія японського уряду 2013 на 2013 рік
Термін: 30 листопада 2012 року.

Відкрито для: магістрів та аспірантів з наступних 
дисциплін: машинобудування, електротехніка та 

інформаційні системи, матеріалознавство, аеронавтика і астронавтика, хімічна 
інженерія.

Стипендія: 10 повних стипендій + додаткові стипендії 

The International Graduate Program 
for non-Japanese students was launched 
in 1999, offering advanced professional 
training leading to the degrees of 
Master of Engineering and Doctor of 
Engineering. Students will have the 
unique opportunity of taking a degree 
from the University of Tokyo with lectures 
and research conducted completely in 
English. Applicants who have exceptional 
academic records will be awarded Monbu-
Kagakusho scholarship for the whole 
period of graduate program. 

The program is formed by the following 
5 departments out of 19 departments in 
the School of Engineering, the University 
of Tokyo. 

Mechanical Engineering

Electrical Engineering and Information 
Systems

Materials Engineering
Aeronautics and Astronautics
Chemical System Engineering

International Graduate Program In:
Mechanical, Electrical and Materials Engineering
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Медицина. Біологія

17-я Зимняя школа CIMO «Пластичность: от меха-
низмов мозга до исследований рака и нанонаук»

Центр международной академической мобиль-
ности Финляндии (CIMO, Center of International 
Mobility) объявляет о проведении очередной, 
17-ой Зимней Школы, которая состоится с 11 по 
16 марта 2013 года в Твярминне. Основная тема 
школы - пластичность. 

Основные разделы:
• Мозг, язык и когнитивные функции
• Клеточная биология и рак
• Нанонауки: от вычислительных наук к биологическим механизмам.
Последний срок подачи заявок на участие в школе - 22 октября 2012.

17th CIMO WINTER SCHOOL «Plasticity: From brain functions 
to cancer and nanoscience“

11 - 16 March 2013, Finland

 The Centre for International Mobility 
CIMO invites applications from Russian 
and Ukrainian postgraduate students 
for participation in the 17th Winter 
School organized during 11 - 16 March 
2013 at Tvärminne zoological station of 
the University of Helsinki (http://luoto.
tvarminne.helsinki.fi).

The goal of the Winter School is to 
enhance the mobility of young researchers 
and postgraduate students between 
Finland and the participating countries 
and to increase the cooperation between 
the universities. Before applying for 
participation in the 17th Winter School, 
the applicants are expected to contact 
one or more scientists/research group 

leaders at Finnish universities to discuss 
a possible project with them. Expression 
of interest by the Finnish host will be 
considered an advantage during the 
selection process.

 Those Winter School participants 
who will be invited to Finland after 
the Winter School by Finnish research 
teams will be offered a scholarship from 
the CIMO Fellowship programme. The 
invited participants of the Winter School 
will be expected to come to work or study 
in Finland for 3 to 18 months. In 2012, 
the monthly amount of scholarship was 
1200 euro.

The 17th CIMO Winter School is 
multidisciplinary - not for a particular, 
narrow field of science, but rather 
for a scientific topic. This time, the 
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school focuses on plasticity in its many 
aspectsembracing topics from computer 
science, biochemistry, structural biology, 
nanoscience, cancer and cell biology, 
imaging, neuroscience and linguistics.

 Applications from related fields, such as 
biochemistry, linguistics,molecular 
and cell biology, physiology, 
bioenergetics, imaging of cells, 
neuroscience, nanoscience, 
computer science, molecular 
medicine and medicine, etc. are 
welcome.

The school tends to stimulate active 
participation and discussion. The 
untraditional working method has been 
specially developed for the Winter School 
and it aims at enhancing the strength 
of participants’ own personal expertise, 
problem-solving capabilities, scientific 
presentation skills and creative mind.

 
Tentative themes of the days:
• Plasticity in the nervous system
• Brain, language and cognition
• Cell biology and cancer
• Nanoscience: from calculations and 

computation to biology

More detailed information about the 
scientific programme as well as teachers 
will be published in September.

Applications for participation
Written applications for participation 

are welcome from Russian and Ukrainian 
postgraduate students.The applicants 
must be citizens of Russia or Ukraine and 
not over 35 years of age. Applications 
are not accepted from those who have 
participated in one of the previous Winter 
Schools.

The application form and instructions

Application deadline
The deadline for applications is 22 

October 2012. The complete paper 
versions of applications should reach 
CIMO by that date.

Financial assistance/grants
No participation fee is charged from 

the participants. Accommodation in 
student halls of residence and meals at 
course site are covered by CIMO. CIMO 
will also award a travel grant covering 
partial expense of the participants’ travel 
between their home town and Helsinki.



29

Гранти для виконання дисертаційних 
досліджень

Фонд Берінгер-Інгельхайм щорічно виділяє 
гранти для виконання дисертаційних 
досліджень (PhD) перспективними моло-
дими ученим,и що спеціалізуються в галузі 
фундаментальної біомедицини.

Строки прийому заявок Фондом:  
до 1 лютого; до 1 червня і до 1 жовтня.

PhD Fellowships

The Boehringer Ingelheim Fonds awards 
PhD fellowships to outstanding junior 
scientists (max. age: 27 years) who wish 
to pursue an ambitious PhD project of 
approximately 3 years in basic biomedical 
research in an internationally leading 
laboratory. For further details please 
refer to “Who can apply?”. The peer-
review-based selection process is highly 
competitive. Applicants should therefore 
be outstanding in all three selection 
criteria.

Purpose
To promote basic research in biomedicine 

by providing the best young, up-and-
coming scientists with comprehensive 
support during their PhD phase.

More than a monthly stipend
The fellowship comprises a competitive 

monthly stipend that is initially granted 
for 2 years and that can be extended for 
up to another 12 months. Participation in 
international scientific conferences is also 
supported. In addition, fellowship holders 
are offered personal support, seminars 
to discuss their projects, communication 
training and alumni meetings, and thus 
can become part of a worldwide network. 

Read more under personal support 
andconditions.

Timing and selection
Deadlines of application: 1 February, 

1 June, 1 October of each year. Pre-
selection takes place about 4 weeks after 
the respective deadline, and the final 
selection approximately 5 months after 
the respective deadline. Read more about 
the selection process and its criteria.
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Фізика. 
Математика
Науки про Землю

The International Graduate Program 
for non-Japanese students was launched 
in 1999, offering advanced professional 
training leading to the degrees of 
Master of Engineering and Doctor of 
Engineering. Students will have the 
unique opportunity of taking a degree 
from the University of Tokyo with lectures 
and research conducted completely in 
English. Applicants who have exceptional 
academic records will be awarded Monbu-
Kagakusho scholarship for the whole 

period of graduate program. 
The program is formed by the following 

5 departments out of 19 departments in 
the School of Engineering, the University 
of Tokyo. 

Mechanical Engineering
Electrical Engineering and Information 

Systems
Materials Engineering
Aeronautics and Astronautics
Chemical System Engineering

Стипендія японського уряду 2013 на 2013 рік
Відкрито для: магістрів та аспірантів з наступних 

дисциплін: машинобудування, електротехніка та 
інформаційні системи, матеріалознавство, аеронавти-

ка і астронавтика, хімічна інженерія.
Стипендія: 10 повних стипендій + додаткові стипендії 

Термін подання заявок: 30 листопада 2012 року.

International Graduate Program In:
Mechanical, Electrical and Materials Engineering
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Міждисциплінарні

WHAT IS THE WINTER SCHOOL 
ABOUT?

The Winter School is a postgraduate 
programme offering a broad range of 
courses on federalism and governance. It 
enables students, researchers, post-docs 
and practitioners to extend and deepen 
their knowledge in multilevel government 
and governance, especially from a legal and 
political science perspective.

The 2013 edition of the Winter School 
focuses on the topic of “Federalism and 
Fundamental Rights”.

The aim is to better understand the 
challenging and largely unexplored link 
between federalism and protection of 
fundamental rights. The Winter School 
will provide in-depth analysis and practical 
knowledge of the problems, the solutions 
and the instruments that are and can be 
used with regard to the territorial protection 
of fundamental rights. Several case-studies 
will be dealt with, including by key actors 
who manage these issues on a daily basis, 
both in the involved local, regional and 
national administrations/organisations 
and at international level, as well as in a 
multidisciplinary perspective.

WHO CAN PARTICIPATE?
The Winter School is open to all 

nationalities and is designed for applicants 
who wish to develop and upgrade their 

knowledge by applying an interdisciplinary 
and comparative approach:

• young researchers and academics
• post-docs, post-graduate and 

undergraduate students
• civil servants from a local, regional or 

national government
• employees of international 

organizations or NGOs
Please note that the programme builds 

on assumed prior knowledge in the area of 
“Federalism and Fundamental Rights”.

  WHAT TO EXPECT IN INNSBRUCK 
AND BOLZANO/BOZEN? 

This 10-day programme offers all 
participants an international, albeit 
challenging, learning environment. It is 
carried out one week in Innsbruck (Austria) 
and one week in Bolzano/Bozen (Italy) and 
includes:

• lectures by renowned academics from 
Europe, USA, Canada, Africa, Asia and 
Australia;

• discussions and case studies with experts 
from international administrations and 
judicial bodies;

• institutional study visits with politicians 
and a publice lecture with academics in 
Bolzano/Bozen

International Winter School on Federalism and 
Governance 2013, (4-15.02, Italy)

The fourth edition of the «Winter School on Federalism 
and Governance» takes place from 4-15 February 2013 
and focuses on Federalism and Fundamental Rights. 
The Winter School was honoured by the auspices of 

the Secretary General of the Council of Europe, Mr Thorbjørn Jagland. The 2013 edition 
of the Winter School focuses on the topic of “Federalism and Fundamental Rights”.

Deadline: 26th October 2012
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Прийом заявок на стипендіальну програму  
в Університеті Кембриджу

Українська стипендіальна програма 
в Університеті Кембриджу проводить 
конкурсний відбір кандидатів на п’ять 
повних магістерських стипендій.

Українська стипендіальна програма фінансує навчання українських студентів 
на однорічному курсі магістратури в Університеті Кембриджу (University of 
Cambridge). Стипендія покриває оплату навчання та проживання в університеті, 
а також можливі інші витрати, залежно від фінансових потреб студента. До-
даткова допомога може включати оплату візового збору і перельоту до Великої 
Британії.

Студентам доступний широкий вибір 
з близько п’ятдесяти напрямів на-
вчання. Отримати стипендії можуть 
громадяни України, що вступають 
на навчання в Університет Кембрид-
жу. Претенденти повинні мати, або от-
римати найближчим часом, достатню 
академічну освіту, що дає можливість 
вступити до магістратури, а також 
на високому рівні володіти англійською 
мовою.

Відбір претендентів на стипендії 
проводить спеціальний комітет 
Університету Кембриджу. Перевага 
надаватиметься студентам, що про-
демонстрували видатні академічні 
успіхи і високий рівень знан-
ня англійської мови, а також 
володіють особистісними яко-
стями, що виділяють їх в якості 
потенційних лідерів, здатних 
приносити користь суспільству.

Прийом вступних заявок три-
ватиме до 4 грудня 2012 року. 
П’ятеро відібраних переможців 
програми отримають відповідні 
повідомлення від Університету 
Кембриджу в травні-липні 
2013 року. Далі їм потрібно буде 
в документальному порядку 

підтвердити свою відповідність вступ-
ним вимогам університету, включаю-
чи володіння англійською мовою.

У минулому році на участь 
у стипендіальній програмі було пода-
но 88 заявок від українських студентів. 
П’ятеро кращих претендентів на от-
римання стипендії були відібрані 
спеціальним комітетом Університету 
Кембриджу та у вересні цього року поча-
ли проходити навчання в магістратурі 
університету за напрямками: сучасна 
європейська історія, багатопрофільні 
гендерні дослідження, економічні 
дослідження, дослідження в галузі 
розвитку.
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Університет Кембриджу був заснова-
ний в 1209 році і став лише четвертим 
університетом у світі. Випускниками 
цього університету були такі відомі вчені 
як Ісаак Ньютон та Чарльз Дарвін. Всьо-
го з університетом пов’язані 87 лауреатів 
Нобелівської премії. Вже три роки поспіль 
(2010–2012) Університет Кембрид-
жу визнається кращим університетом 
світу, згідно з дослідженнями QS World 
University Rankings.

Інформація про Українську 
стипендіальну програму Університету 
Кембриджу доступна на сторінці 
Cambridge Trusts, а також на цій сторінці.

Українська стипендіальна програ-
ма в Університеті Кембриджу заснова-
на в 2010 році за ініціативи та фінансової 
підтримки українського бізнесмена Дмитра 
Фірташа. Мета програми надати можливість 
безкоштовного навчання в університеті 
найбільш талановитій українській молоді, 
яка не має можливості отримати таку освіту 
за власний рахунок.

Кінцевий термін подачі документів: 4 грудня 2012 року
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Bonn Junior Fellowships, Germany

Especially in mathematics, 
important contributions are often 
made at a young age. Promising 
young scientists should thus 
have the opportunity to define 

and pursue their own research program a few years after their PhD. The Excellence 
Initiative has given us the opportunity to institutionalize early independence by 
creating twelve temporary junior faculty positions, the Bonn Junior Fellows, at 
the salary level W2. The broad activities of the Hausdorff Research Institute and 
the focused work in the local Research Areas make the Hausdorff Center a unique 
environment for a young scientist.

Scholarship / Financial aid: salary 
level comparable to that of an associate 
professor

Date: 5 years
Deadline: November 1, 2012
Open to: worldwide young scientists 

who are in the process of developing their 
own research agenda

The position
 The Bonn Junior Fellow is designed as a 

very attractive five year position, modeled 
after the Emmy Noether Program of the 
DFG rather than the junior professor. The 
salary level is comparable to that of an 
associate professor. To some of the offered 
positions, a tenure-track option 
is associated, and, in exceptional 
cases, a position may be tenured 
immediately. There are no teaching 
duties on the undergraduate level. 
However, the Bonn Junior Fellow 
is expected to contribute four hours 
per week to the graduate teaching in 
one or two of the Research Areas. As 
a faculty member, the Bonn Junior 
Fellow is allowed and expected to 
supervise master and PhD theses. 
The Bonn Junior Fellow is endowed 
with a position for a postdoc or two 

graduate students, and with funds for 
traveling and hosting guest researchers. 
The Bonn Junior Fellow is independent of 
existing chairs. However, his or her group 
are expected to join the team of one or 
two of the Research Areas.

The candidate
 The Bonn Junior Fellow program targets 

candidates worldwide who are in the 
process of developing their own research 
agenda and have proved their scientific 
independence through publications. 
Candidates are not expected to speak 
German. It is intended to fill about half 
of the positions offered with women, 
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and preference will be given to suitably 
qualified female candidates, all other 
considerations being equal. Women are 
strongly encouraged to apply.

Search and selection
 The Bonn Junior Fellow positions are 

advertised jointly and internationally, 
with reference to the twelve Research 
Areas. A single hiring committee, the 
Junior Search Committee (JSC), which 
consists of members of all participating 
institutes, is in charge of screening and 
contacting promising candidates. The 

recruiting and hiring process is designed 
to be scientifically full-fledged but 
administratively compact.

The outcome
 In three separate application rounds, 12 

Bonn Junior Fellow positions have been 
awarded to internationally promising 
young scientists worldwide.

 The Bonn Junior Fellow positions have 
already become a springboard for future 
academic careers: several Bonn Junior 
Fellows have moved on to permanent 
faculty positions.

Deadline: November 1, 2012
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Стипендія Fujitsu

Open to: applicants with a bachelor's degree in any 
discipline

The Fujitsu Scholarship supports your development as a 
global leader by funding your participation in the Global 

Leaders for Innovation and Knowledge program.
Hone your leadership vision with this specialized program, delivered by Fujitsu-

JAIMS Foundation, with multi-campus network of Japan, Hawaii, Thailand, and 
Singapore. The diverse student body and rigorous curriculum will stretch you to be 
your best, and prepare you to lead your organization to success in the 21st Century.

The Fujitsu Scholarship, Japan, Hawaii, Thailand, Singapore

Fujitsu Limited established the 
Fujitsu Scholarship Program in 1985 
to commemorate the 50th anniversary 
of its founding. The aim was to provide 
the opportunity for people from the 
Asia-Pacific region to contribute to the 
region through studying different values, 
cultures, and global business. This has 
been a Fujitsu’s key initiative for deepening 
the relationships between the countries 
and citizens of the Asia-Pacific region. 
This scholarship has since enabled 440 
professionals from 18 countries to study 
cross-cultural management at JAIMS, the 
Japan-America Institute of Management 
Science, in Hawaii, U.S.A.

The Fujitsu Scholarship provides full 
financial assistance for postgraduate 
education and cross-cultural management 
training in the Global Leaders for 
Innovation and Knowledge program by 
Fujitsu-JAIMS Foundation. The program 
has three and a half months curriculum. 
The participants will sharpen their global 
management knowledge and skills, and 
build the confidence necessary for success in 
global business situations. Selected Fujitsu 
Scholar will attend the Global Leaders for 
Innovation and Knowledge program from 
April 21, 2013 to August 2, 2013.

Benefits
The Fujitsu Scholarship benefits include 

tuition and fees for the Global Leaders 
for Innovation and Knowledge program. 
Other benefits, which vary in amount 
each year, are also included.

• Tuition and Fees for the Global Leaders 
for Innovation and Knowledge

• Stipend Toward Living Expenses
• Airfare:
• Fujitsu Ltd. will provide a round-trip 

air ticket to Japan where the program 
starts and ends, as well as ticket to 
participate Hawaii, Thailand, and 
Singapore Modules of the program. 
The selection of the air carrier and 
travel agent, including itinerary, is 
at the discretion of Fujitsu Ltd. In 
the event the participant wishes to 
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change and/or expand the route and/
or the period of stay, Fujitsu Ltd. 
reserves the right to withhold the 
original ticket.

• 
• 

• Housing Arrangements: JAIMS 
will assist in locating appropriate 
housing in Honolulu for participants. 
Fujitsu Ltd. will provide and pay 
for participant accommodations in 
Japan, Thailand, and Singapore.

• Visa Arrangements: When applicable, 
participant will be assisted in 
obtaining the F-1 Student visa to enter 
the U.S. and Japan entry visa for a 
short stay. The expense of obtaining 
the visas is the financial responsibility 
of the participant.

We are looking forward to receiving your 
completed application documentations for 
the 29th Fujitsu Scholarship Program by 
October 22, 2012.

Deadline: October 22, 2012
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Стипендії для студентів та науковців  
в Баварії (Німеччина) 

Scholarships for Students and Scientists from Central-, Eastern- 
and Southeastern Europe to study in Bavaria, Germany

The Bavarian Ministry for Science, Research and Art 
will sponsor scholarships for the academic year 2013/14. 
Graduates from Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, 
Poland, Romania, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible 
to apply. The scholarships are meant to finance doctoral 
or postgraduate studies at Bavarian universities. One year 
scholarships can be extended twice for up to 3 years. The 

scholarship is paid out monthly (700 €) and amounts to 8400 € per year. Students 
with children or an unemployed partner and at least one child receive 860 € per 
month, which amounts to 10320 € per year. Candidates should send their documents 
to the address specified in the application forms

The Bavarian Academic Center for 
Central, Eastern and Southeastern 
Europe (BAYHOST) is a cooperative 
institution of all Bavarian universities, 
universities of applied sciences and art 
academies. They provide information 
about research cooperation, coordinate 
academic relations with Eastern Europe 
and support academic exchanges between 
students and scientists. We strive to 
promote and intensify cooperation in 
research and teaching with universities 
in Eastern Europe and to establish new 
contacts with potential partners.

Sound special knowledge, ability to 
work in an interdisciplinary way and 
international experience are the main 
requirements for a European university 
graduate of today. The Free State of 
Bavaria sponsors one year scholarships 
for graduates from Eastern Europe. 
Postgraduate and doctoral studies are 
sponsored. The Bavarian Ministry for 
Science, Research and Art will sponsor 
scholarships for the academic year 
2013/14.

Eligibility
The scholarships are given to students 

from Central, Eastern and Southeastern 
Europe and graduates from Bulgaria, 
Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, 
Romania, Serbia, Slovakia and Ukraine 
are eligible to apply. A certificate stating 
that candidate is proficient in English 
will be sufficient, if he/she participates in 
a course of studies taught in English. As 
an applicant for a one year scholarship by 
the Free State of Bavaria you need to:



40

• have the nationality of one of the 
following countries: Bulgaria, Croatia, 
Poland, Romania, Slovakia, the Czech 
Republic, Hungary, Serbia or the Ukraine.

• be living full-time in your home 
country at the time of application.

• be no older than 30 in the first year of 
your scholarship (i.e. on the 1.10.2013).

• be needy, meaning that you are not 
able to finance your studies at a Bavarian 
university yourself, nor through the funds 

of a third party (for example through a 
scholarship from another institution).

provide evidence of your German 
language skills, which should be at a 
level that you can master seminars and 
accordingly academic papers in German 
without difficulty. Note: when researching 
at an institute, where the working 
language is English, it is sufficient to 
send evidence of your English language 
skills. In addition, your supervisor at the 
Bavarian university has to confirm that 
your English language skills are sufficient 
for the planned research project. The 
same goes for study programs conducted 
in English.

• be able to give evidence at the time of 
application that you have achieved/ or 
will achieve a distinctively above-average 
university degree.

• be matriculated in a Master- or PhD-
program at a Bavarian University of your 
choice during the period of your granted 
scholarship

Scholarship
The scholarships are meant to finance 

doctoral or postgraduate studies 
at Bavarian universities. One year 
scholarships can be extended twice for 
up to 3 years. The scholarship is paid out 
monthly (700 €) and amounts to 8400 
€ per year. Students with children or an 

unemployed partner and at least one child 
receive 860 € per month, which amounts 
to 10320 € per year.

Application

List of documents needed in the 
application form:

1. an online application form that is filled-
in completely (it is not needed to send a 
printed version of the online application 
form by post)

2. a letter of motivation (1-2 DIN A4 
pages)

3. proof of your German skills through an 
authenticated copy (this is not necessary, 
if your studies will be conducted in 
English)

4. an authenticated copy along with 
an authenticated German or English 
translation of your university diploma In 
case you will not finish your studies until 
July 2013, please add confirmation from 
your university that you are registered for 
the final exams and that you are expected 
to graduate successfully by 31st July 
2013. Further, please include an overview 
of your previous grades (I.e. university 
transcript)

5. proof of nationality (copy of your 
passport or identity card)

6. Letter of endorsement 
(“Betreuungszusage”) from a Professor 
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(or alternatively from the course coordinator of a Masters-program) of a Bavarian 
university or academy. A letter of endorsement is an informal letter in which a Bavarian 
professor confirms that he will supervise you (i. e. your dissertation or academic 
work). The letter has to be signed and written on the official paper of the department. 
Sending the signed letter as a scanned attachment by email is possible. Should you 
encounter difficulties getting a letter of endorsement please contact us immediately 
via doeppe@bayhost.de or info@bayhost.de

7. a tabular CV in German with a recent passport photo a possible model format can 
be found here.

8.For postgraduate dissertations: a two-page outline and time schedule of your entire 
research project. 9.Marriage certificate, birth certificate of the child (only in case you 
are applying for a family allowance) both as an authenticated copy and authenticated 
German (or English) translation.

The deadline for first time applications is 1st December 2012.  
The deadline for applications of extension is 15th January 2013.
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Программа сотрудничества  
в области демократии

Reagan-Fascell Democracy Fellows Program, USA

Национальный фонд под-
держки демократии прини-
мает заявки на участие в про-
грамме 2013–2014 г

Стипендиальная программа Рейгана-Фаселла является международной про-
граммой обмена, которая предоставляет возможность активным борцам за де-
мократию, ученым и журналистам из разных стран провести пять месяцев в На-
циональном фонде поддержки демократии (NED), Вашингтон, для выполнения 
независимых исследований проблем в области демократии в самых разных ре-
гионах мира. За  время программы участники смогут проанализировать свой 
опыт, поделиться им со своими коллегами, провести исследования и подгото-
вить публикации, изучить и перенять лучшее из опыта других, а также устано-
вить и развить профессиональные взаимоотношения в сети борцов за демокра-
тию во всем мире. 

Поддержка: Являясь частью Меж-
дународного Форума исследований в 
области демократии, программа обе-
спечивает богатые творческие возмож-
ности для образовательного обмена и 
профессионального роста. Форум так-
же публикует Journal 
of Democracy, прово-
дит конференции и 
предоставляет доступ 
к библиотеке NED. 
Программа пред-
лагает поддержку 
научным сотрудни-
кам и обеспечива-
ет участникам воз-
можность контактов 
с правозащитными, 
академическими и 
политическими орга-
низациями, а также 
СМИ в Вашингтоне. Всем участникам 
программы предоставляется ежеме-

сячная стипендия, медицинская стра-
ховка и компенсация затрат на ави-
абилеты в оба конца. Программа не 
предоставляет финансовую помощь 
сопровождающим членам семьи или 
другим иждивенцам.

 
Участие: Програм-

ма рассчитана на два 
пятимесячных семе-
стра в год, в течение 
которых участники 
работают над своими 
проектами. Активи-
сты смогут сосредото-
читься на стратегии 
и методах развития 
демократии в интере-
сующей их стране, а 
ученые проводить ис-
следования для под-

готовки публикаций. Проекты могут 
касаться экономических, политиче-
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ских, социальных, юридических или 
культурных аспектов демократическо-
го развития и включать в себя широкий 
спектр методов и подходов. Програм-
ма предусматривает динамичный гра-
фик мероприятий, включая знаком-
ство с деятельностью и сотрудниками 
NED. Участники должны представить 
свои работы и подготовить итоговый 
результат в письменном виде за время 
своего пребывания.

Критерии отбора: Стипендиаль-
ная программа создана в первую 
очередь для поддержки стипендиа-
тов из стран с развивающейся и за-
рождающейся демократией. Однако 
заявки на участие в ней могут также 
подавать выдающиеся ученые из Со-
единенных Штатов и других стран с 
развитой демократией. Активисты 
и журналисты должны иметь до-
статочный опыт работы в своей об-

ласти, а ученые должны иметь 
степень кандидата или доктора 
наук на момент подачи заяв-
ки. Программа не финансиру-
ет профессиональное обучение, 
стажировку или работу студен-
тов для получения ими научной 
степени. Практическое знание 
английского языка является не-
обходимым условием. 

Крайний срок подачи заявок 15 октября, 2012 г.

Сроки:  
Осенний семестр: октябрь 2013–февраль 2014 г.  

Весенний семестр: март–июль 2014 г.
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Короткостроковi науковi стипендії  
для стажувань у Франції

Посольство Франції в Україні оголосило новий 
конкурс стипендій для здійснення короткостро-
кових (1-2 місяці) наукових стажувань у Франції. 
Стипендія розрахована на аспірантів та молодих 

науковців, громадян України, які навчаються в вищому освітньому та/чи науко-
вому закладі України в аспірантурі чи докторантурі та мають необхідність про-
вести дослідницьку роботу та/чи прослухати освітній курс у Франції.

Стипендії Посольства Франції в 
Україні

a) Вимоги до кандидата, який 
подається на конкурс стипендій 

б) Умови надання стипендій 
в) Регламент та термін подачі 

документів 
г) Пояснення щодо оформлення 

документів: пакет документів на от-
римання стипендії, з чого починати 

Посольства Франції в Україні 
пропонує: 

• стипендії на здобуття диплому 2 
циклу навчання, еквівалентного 
диплому магістра, на 10 місяців 
з будь-якої дисципліни des 
bourses d’études de 10 mois 

• стипендії для навчання 
в аспірантурі зі спільним 
французько-українським 
науковим керівництвом 
для роботи над дисертацією 
(три наукових стажуван-
ня по 6 місяців впродовж 3 
років) 

• стипендії « n+i » для проход-
ження магістерського циклу 

навчання для молодих інженерів 
(рівень Бакалавр / Магістр) 

• des стипендії для навчан-
ня за магістерською програ-
мою COPERNIC для молодих 
економістів та інженерів. 

a) Вимоги до кандидата, який 
подається на конкурс стипендій

• мати українське громадянство 
• бути віком до 30 років 
• мати український диплом вищої 

освіти (магістр / спеціаліст / бака-
лавр) 

• ніколи попередньо не мати 
стипендії Уряду Франції. 

Стипендії Посольства Франції в Україні
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б) Умови надання стипендій 
Стипендії надаються відповідно до 

наступних критеріїв: 
• високий рівень знань кандида-

та; 
• якісний та переконливий на-

вчальний проект з обґрунтуванням 
професійного вибору; 

• володіння французькою та/чи 
англійською мовами залежно від на-
вчального проекту; 

• розробка індивідуального про-
екту студента на основі вже існуючого 
чи тільки-но започаткованого 
французько-українського освітнього 
та/чи наукового співробітництва. 

в) Регламент та термін подачі 
документів

Документи необхідно подати 
щонайпізніше 15 березня

1) заповнити анкету стипендіата 
он-лайн

2) підготувати наступні докумен-
ти (французькою чи англійською 
мовами залежно від навчального 
проекту) : 

• резюме (1 стр. максимально 
+ публікації, формат doc чи pdf) 

• чітко та детально викладе-
ний навчальний проект (2 стор. 

макс., формат doc чи pdf) 
• мотиваційний лист (1 стор. фор-

мат doc чи pdf) 
• лист від французького навчаль-

ного закладу, підтверджуючий 
зацікавленість Вашою кандидату-
рою, чи лист про попереднє зараху-
вання (формат pdf) 

• копія найвищого 
університетського диплому з додат-
ками або виписка оцінок за останні 4 
роки навчання (формат pdf) та їх пе-

реклад (формат doc)
Кандидати на програму Copernic 

окрім досьє стипендіата мають запо-
внити анкету Copernic та додати до неї: 

• 2 рекомендаційних ли-
ста, написані французькою чи 
англійською мовами (формат pdf)

3) Надіслати повний пакет 
документів на електронну адресу 
bgfselection[a]gmail.com

Увага: повний пакет документів не 
має перевищувати 3 Megabytes! 

4) кандидатів, документи яких будуть 
відібрані на попередньому конкурсі 
документів, запросять на співбесіду, 
яка відбудеться у квітні місяці

Остання дата подачі документів: 
 15 грудня 2012 року
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Visegrad Scholarship Program

Вышеградская стипендиальная программа

The International Visegrad Fund offers Master’s 
and Post-Master’s scholarships awarded to 
selected schol ars for periods of 1 or 2 semesters 
(with the exception of Master’s scholarships 
within the In-Coming scheme where 1– to 

4-semester scholarships can be awarded). Given the annual budget of €1,448,000, 
the Fund will award about 400 semesters in total in the academic year 2012/2013

Applicants whose current (i.e., at the 
time of applying) university or employer 
is further than 1,500 km from the selected 
host university/institute are eligible 
for a one-time travel grant (see the 
Instructions).

Citizens of the 
following countries 
and territories can 
apply:

Albania (AL), Armenia 
(AM), Azerbaijan (AZ), 
Belarus (BY), Bosnia 
and Herzegovina 
(BA), Croatia (HR), 
Czech Republic (CZ), 
Georgia (GE), Hungary (HU), Kosovo 
(XK), Macedonia (MK), Moldova (MD), 
Montenegro (ME), Poland (PL), Russia 
(RU), Serbia (RS), Slovakia (SK) and 
Ukraine (UA).

The scholarship program is not applicable 
to, nor does it cover full studies within 
joint programs (i.e., dou ble– or multiple-
degree). The scholarship does not cover 
studies/research at other institutions or 
in other countries than those specified 
in the application form. The scholars are 
expected to work on their study/research 

projects at the host university/institution 
for the entire scholarship period. All 
applicants must have finished at least 
4 semesters of university at the time of 
applying.

S c h o l a r s h i p 
schemes:
• Intra-Visegrad 
Scholarships (within 
CZ, HU, PL, SK)
• I n - C o m i n g 
Scholarships (from 
AL, BA, HR, XK, MK, 
ME, RU and RS)  
 - Scholarships for 
EaP (from AM, AZ, BY, 
GE, MD and UA)

• Out-Going Scholarships (to AL, AM, 
AZ, BY, BA, HR, GE, XK, MK, MD, 
ME, RS and UA)

• Visegrad Scholarships at OSA 
(separate fellowship program)

If selected each scholar receives the 
scholarship funding at the beginning of 
each five-month period (semes ter) upon 
a written confirmation from the host 
university/institution

Deadline for all scholarship 
applications: January 31, 2013
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Стипендии Фонда имени Гумбольдта для 
опытных исследователей

Programme Description
The Alexander von Humboldt 

Foundation awards approximately 
600 Humboldt Research Fellowships a 
year (for Postdoctoral Researchers and 
Experienced Researchers altogether). 
Their purpose is to allow highly qualified 
young foreign doctorate holders to 
carry out research projects of their 
choice in Germany. Applications may be 
submitted for long-term research visits 
of min. 6 to max. 18 months. A monthly 
grant of 2,450.00 EUR is currently paid. 
This may be supplemented by travel and 
family allowances. Short study trips, 
congress visits or specialised training, 
e. g. for technical equipment, cannot 
however be financed.

Target Group
The Alexander von Humboldt 

Foundation awards Humboldt Research 
Fellowships for Experienced Researchers 
to support long-term research visits 
(6–18 months, may be split into up to 
3 visits) to Germany by foreign academics 
with above average qualifications who 
have completed their doctorates no 
longer than 12 years earlier. Applicants 
are required to have developed a 
distinct and individual academic profile. 
Applicants should therefore generally 
have at least worked as assistant 
professors or as junior research group 

leaders or be able to provide evidence of 
several years of independent academic 
work. Academics from all over the world 
specialising in all kinds of disciplines are 
eligible to apply.

Scholarship Value
A monthly grant of 2,450.00 EUR is 

paid. This includes a standard mobility 
allowance and a payment towards health 
and liability insurance. Additional 
benefits: 

• A research cost contribution of 
800.00 EUR per month for the host 
institute (for natural and engineering 

Humboldt Research Fellowships 
for experienced researchers
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science research projects) or 500.00 
EUR (for humanities and social 
sciences research projects);

• Language grant for a 2- to 4-month 
intensive language course for the 
fellowship holder and spouse at 
selected language institutes in 
Germany just before commencement 
of the research visit;

• Standard travel allowance for the 
research fellowship holder's coming 
and return journey, unless these costs 
are born by a third party;

• Additional allowances for 
accompanying family members for 
stays of at least 3 months (spouse 
up to 326.00 EUR and up to 204.00 
EUR per child per month);

• Europe allowance for a research visit 
to a research institute in a different 
European country (not however the 
fellowship holder's country of origin) 
for a limited period of time during 
the term of the sponsorship, if this is 
necessary for the conduction of the 
research project;

• Extensive alumni support after 
successful completion of the research 
period, particularly fostering 
contacts with cooperation partners 
in Germany throughout the entire 
academic career of the Humboldt 
scholar.

Application Requirements
• 1. Doctorate or comparable academic 

degree (Ph.D., C.Sc. or equivalent) 
awarded no longer than 12 years 
earlier at the time of receipt of the 
application. If a doctorate is not 
possible or usual in the country of 
origin of the applicant, an application 
can be made up to 16 years after award 
of a Master's degree or Diplom with a 

publication output corresponding to 
the stage in the applicant's career;

• 2. Individual academic profile of the 
applicant, substantiated by means 
of an extensive list of academic 
publications in journals and by 
publishers refereed according to 
international standard;

• 3. Confirmation of a research 
post as well as a detailed letter of 
recommendation from an academic 
host at a research institution in 
Germany;

• 4. Reference letters from important 
cooperation partners or academics 
at the own and other institutes, if 
possible also from outside the country 
of origin;

• 5. Language skills: Humanities 
scholars, social scientists and 
medics are required to be proficient 
in German to the extent that this is 
necessary for successful conduction 
of the project, otherwise a good 
knowledge of English is required; 
natural and engineering scientists are 
required to have a good command of 
German or English.

Number of Scholarships
600

Duration
6 to 18 months

Application Deadline

 Applications can be submitted at any 
time. Selection meetings take place 
3 times a year: in March, July and 
November. A 3- to 6-month assessment 
period is required. Applications should 
therefore be submitted in good time 
before the desired selection meeting.
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Стипендії фонду Фернана Броделя

Стипендії фонду Фернана Бродель призначені 
для вчених зі світовим ім'ям, щоб продовжити свої 
дослідження в Euruoinian University Institute. 

Стипендія надається строком до десяти місяців в 
одному з чотирьох факультетів який в свою чергу, за-
прошують стипендіатів для участі у відомчих заходах 

(семінари, колоквіуми тощо).
Є дві щорічні терміни подачі зая-

вок - 30 березня і / чи 30 вересня 

Юридичний факультет та факультет 
історії та цивілізації розглядають заяви 
тільки до 30 березня.

Факультет політичних і соціальних наук 
розглядає заявки тільки до 30 вересня.

Факультет економіки розглядає заявки 
до 30 березня та 30 вересня.

Гранты для обучения в магистратуре  
университета Лозанны (Швейцария)

Университет Лозанны (University of Lausanne, 
UNIL) сообщает о приеме заявок от молодых спе-
циалистов на участие в конкурсе грантов (стипен-
дий) для обучения в магистратуре Университета. 

Гранты присуждаются на конкурсной основе для 
обучения по программам, предлагаемым UNIL. 

Планируется выделение примерно 10 грантов. 
К участию в конкурсе приглашаются специалисты, имеющие диплом бакалав-

ра (или его эквивалент), полученный в зарубежном вузе. 
Размер гранта CHF 1,600.- в месяц, выплаты предусмотрены в период с 15 сен-

тября по 15 июля; общая продолжительность стипендиального периода не пре-
вышает срок, установленный для обучения в университете по выбранной маги-
стерской программе (полтора или два года). 

Заявки принимаются до 15 декабря 2012 года.
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UNIL Master's grants

To facilitate access to Master’s degrees 
by students with qualifications from 
foreign universities, the University of 
Lausanne makes available around ten 
Master’s grants which are awarded on a 
competitive basis.

Programmes concerned
Candidates must choose a Master's 

programme from among those offered by 
the UNIL, except the Master of Medicine, 
Master of Arts in Public Management 
and Policy, Master of Arts in Sciences 
and Practices of Education. The grant 
may not be used for any complementary 
studies required to enroll on the Master’s 
degree and may not be used for EMBAs or 
Masters of Advanced studies.

Amount and duration of the grant
The amount of the grant is CHF 1,600.- 

per month from 15 September to 15 July, 
for a duration not exceeding the regulation 
minimum period of the programme 
(according to the programme, one-and-a-
half years or two years subject to deduction 
for paid placements or exempt semesters, 
if any). Abandonment of the programme 
results in suspension of the grant.

Required conditions
The candidate must be the holder of a 

degree from a foreign university.
The qualification held by the candidate 

must be deemed equivalent to the UNIL 
Bachelor’s degree.

Selection procedure
Candidates complete the «UNIL 

Master’s Grant» form and submit their 
application to the Office for socio-cultural 
affairs (SASC, Unicentre, University 
of Lausanne, CH-1015 Lausanne, info.
sasc@unil.ch) by 15 December 2012 at 
the latest. The application is examined 
by the University Rectorate to determine 
whether the candidate is admissible. 

In the event of a positive decision, the 
application is forwarded by the SASC 
to the UNIL Faculty responsible for 
the Master’s on which the candidate 
wishes to be enrolled. The Faculty selects 
applications and notifies the SASC of 
its opinion based on the candidate’s 
qualities, motivation and suitability for 
the Master’s programme. The SASC 
forwards shortlisted applications to the 
selection committee which will award 
grants to students meeting all criteria 
according to the available budget.

Decisions are not open to appeal.
Selection criteria
The grants are intended more particularly 

for students who distinguished themselves 
in their university studies and who have 
difficulty meeting their financial needs 
for the duration of the Master’s. It is 
however necessary that the candidates 
have sufficient financial means to support 
themselves during the complementary 
studies that may be required prior to 
enroll on the Master’s degree.

Application deadline for autumn 
semester 2013 and spring semester 2014

Applications must be submitted to 
the Office for socio-cultural affairs 
before 15 December 2012.
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 За детальною інформацією  
 звертайтесь:

Центр міжнародного співробітницва.
Відділ міжнародних програм та академічної мобільності

Площа свободи, 6, ауд. 400.
Тел. 705-09-54
e-mail: department.int@gmail.com
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