
 

 

Fully Funded PhD Degree Scholarships for International Students in Italy 

дедлайн: 31.01.2017 

Аспірантура в галузі економіки, права, історії, політичних і соціальних наук в Італії. 

Рівень володіння англійською мовою не нижче С1. Стипендія покриває навчання та 

проживання на весь період. 

Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) Postdoctoral Research Fellowship in 

Mantle Geodynamics 

дедлайн: 1.02.2017 

 

Постдок в галузі геології в Університеті Осло (Норвегія). Термін навчання складає 

2 роки. Кандидат повинен мати ступінь кандидата наук і мати досвід в галузі цієї 

проблематики, а саме геофізика, геохімія або суміжні дисципліни.  Проект покликаний 

обмежити роль анізотропії в'язкості для динаміки тектоніки плит і мантійних 

кругообертань потоків. Зарплата варіюється залежно від кваліфікації та стажу роботи. 

Principal's Career Development PhD Scholarships 

дедлайн: 1.02.2016 

Університет University of Edinburgh пропонує до 45 стипендій іноземним студентам, які 

вступають  до аспірантури цього університету. Стипендія 14,500£ (покриває витрати на 

навчання і проживання). Стипендія виплачується протягом трьох років. Наявність 

мовного сертифікату IELTS (з результатом  7.0) – обов’язкова. 

Urban Action 

дедлайн: 16.01.2017 

Конкурс інноваційних проектів міського розвитку. Британська Рада в Україні запустила 

програму по підтримці і реалізації інноваційних проектів міського розвитку. Програма 

підтримує найбільш інноваційні (архітектурні) проекти, спрямовані на вирішення міських 

проблем в постіндустріальному або середніх розмірів містах.  

Фінансова підтримка - 15 000 €. Учасник повинен вільно володіти англійською або 

німецькою мовами. 

 

 

 

 



 

 

Бакалаврські стипендії в університеті Единбурга (Шотландія) 

дедлайн: 14.04.2017 

 

Бакалаврські стипендії в Університеті Единбурга (Шотландія) на новий навчальний рік 

2017-2018рр. в галузі прикладних наук. Стипендія повністю прокриває витрати на 

навчання та проживання і становить 2 000 £ на рік. Наявність мовного сертифікату IELTS. 

Осередок Досліджень Античної Традиції (ОБТА) при Варшавському університеті 

оголошує конкурс на стипендії на наукове стажування у Польщі 

дедлайн: 30.01.2017 

 

Стипендію Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща можуть отримати 

молоді талановиті науковці з країн Східної Європи (поза Євросоюзом), що зв’язані із 

вищим навчальним закладом або дослідницьким інститутом у своїй країні та працюють з 

гуманітарними та/або громадськими дисциплінами. Знання польської мови не є 

обов’язкове, але може бути придатне. Згідно із прийнятими пріоритетами, перевагу мають 

кандидати, що закінчують працю над дисертаційним проектами, а також ті, котрі хотіли б 

прийняти участь у сесіях Міжнародної Гуманістичної Школи (MSH) 

(http://www.ial.org.pl/msh/). Підтримка надається також рідкісним дисциплінам і 

напрямкам, що були заборонені до 1990 р. Кандидати, що займаються негуманітарними 

науками, можуть розраховувати на стипендію за умови, що їх праця має 

інтердисциплінарний характер. 

 

 

 

http://www.ial.org.pl/msh/


 

 

Master Fellowships for French and Foreign Students at CIMI, University of Toulouse  

дедлайн: 3.02.2017 

 

Магістратура в галузі фізико-математичних наук в Університеті Тулузи (Франція). 

Стипендія для першого курсу магістратури або другий рік магістратури. Стипендія 

покриває витрати на навчання і частину витрат на проживання в Тулузі. 600 € в місяць для 

магістрантів першого року навчання і 1 000 € магістрантів другого року навчання. 

Adlerbert Study Scholarships  

дедлайн: 15.01.2017 

 

Стипендія для закінчення магістратури в Швеції.  Галузі: фізика, астрономія, інформатика. 

Повне фінансове забезпечення. Наявність сертифікату IELTS (6.5). 

Scholarship of the University of Fribourg  

дедлайн: 28.02.2016 

Наукове стажування в Університеті Фрайбурга. Галузі: економіка, філологія, біологія, 

хімія, історія, теологія, філософія, психологія, педагогіка. Стажування проходитиме 

англійською, французькою мовами. 

http://s702486.stat-pulse.com/urls/19810753/MjA2NTU5OQ==/f504103b4c7ddffbd14a887f6df19eca/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659
http://s702486.stat-pulse.com/urls/19810757/MjA2NTU5OQ==/f504103b4c7ddffbd14a887f6df19eca/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659
http://s702486.stat-pulse.com/urls/19810761/MjA2NTU5OQ==/f504103b4c7ddffbd14a887f6df19eca/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659


 

 

 

 

MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді  

дедлайн: 31.01.2017 

 

В контексті зустрічей має бути надана можливість спільно опрацювати проект в сфері 

історично-політичної чи правозахисної освіти, німецько-українських відносин, 

ненасильницького вирішення конфліктів. Метою програми «MEET UP! Німецько-

українські зустрічі молоді» є інтенсифікувати відносини з Україною, надати підтримку 

молодим людям з Німеччини та України, з активною позицією за демократичні цінності та 

підтримати порозуміння між народами. Крім того, програма також підтримує тристоронні 

зустрічі з молодими людьми з Росії. 

Які витрати можуть бути профінансованими? 

В рамках проекту можуть бути підтримані витрати на персонал, проїзд, проживання та 

харчування, а також підготовка та презентація результатів. Обсяг асигнування залежить 

від кількості учасників з Німеччини та України та від запланованих заходів. Зустрічі 

повинні відбуватися в Німеччині та/або в Україні. Власний внесок та внесок третьої 

сторони є бажаними, але не є умовою для асигнування. 

Хто може подати заявку?  

Заявник на отримання гранту може бути або приватною або юридичною особою. 

Отримувачем гранту можуть бути тільки юридичні особи, такі як навчальні заклади, 

університети, організації, об'єднання з Німеччини та України. 

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА: 

Програма підтримки „MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді" фінансується у 

2016 році з коштів Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Фонду ім. 

Роберта Боша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s702486.stat-pulse.com/urls/19810764/MjA2NTU5OQ==/f504103b4c7ddffbd14a887f6df19eca/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659


 

 

 

Премія ім. Івана Виговського для гуманітаріїв 
 

 
Європейські Студії Східного Варшавського Університету оголошують набір 

кандидатів на Премію ім. Івана Виговського для гуманітаріїв на 12-місячне науково-

дидактичне перебування у 6 польських університетах. 

Премія ім. Івана Виговського запроваджена з метою відзначити заслуги громадян України 

в розвитку науки, культури та суспільного життя, в формуванні та розвитку 

громадянського суспільства, а також будуванні демократичної України, що рухається в 

напрямку Європи. 

Заявки, що міститимуть опис заслуг та досягнень кандидата (від навчального 

закладу, інституцій, організацій, товариств і ін. або приватних осіб), а також заявки від 

осіб, які претендують на Премію (при умові підтримки кандидатури навчальним закладом, 

інституцією, або особою з публічною довірою) просимо надсилати до 15 липня на 

адресу stypendia.studium@uw.edu.pl 

Премія імені ІВАНА ВИГОВСЬКОГО – це 12-місячне науково-дидактичне 

стажування у шести польських університетах в галузі гуманітарних наук. 

Чотиримісячні дослідницькі стажування у двох польських університетах для кандидатів у 

галузі: 

- соціальних наук, 

- точних наук, 

- економічних наук, 

- технічних наук, 

- аграрних наук, 

- теологічних наук/релігієзнавства, 

- бібліотекознавства. 

Програму спільно фінансує 21 польський університет. 

Заявки, котрі повинні містити опис заслуг та досягнень кандидата, подаються 

навчальними закладами, інститутами, організаціями, установами, товариствами  або 

приватними особами. Заявку на нагороду можуть подавати також самі кандидати (за 

умови підтримки навчальними закладами, інститутами, установами або публічними 

особами). Просимо надсилати їх на адресу Студій Східної Європи до 1 лютого 2015 

Нагорода імені Івана Виговського має на меті відзначення заслуг громадян України в 

розвитку науки, культури та громадського життя, у формуванні й розвитку 

громадянського суспільства в Україні та будівництві демократичної України, що прагне в 

Європу, поважає найкращі традиції колишньої Речі Посполитої та бере до уваги історичні, 

сучасні й майбутні зв’язки України з Польщею та Європою. 

Нагорода була заснована у 2014 р. Студіями Східної Європи Варшавського університету 

(ініціатор), найважливішими польськими університетами: Варшавським, Ягеллонським, 

mailto:stypendia.studium@uw.edu.pl


 

 

Вроцлавським, Університетом Адама Міцкевича в Познані та чотирма університетами, 

розташованими вздовж східного кордону Польщі: Університетом у Білостоці, 

Університетом Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Люблінським католицьким 

університетом, Жешувським університетом, а також Колегією Східної Європи у Вроцлаві 

та Національним інститутом Оссолінських у Вроцлаві. 

              У 2015 р. до нагороди приєдналися нові навчальні заклади: Гірничо-металурнійна 

академія в Кракові, Лодзька політехніка, Познанська політехніка, Варшавська політехніка, 

Вроцлавська політехніка, Головна школа сільського господарства, Економічний 

університет у Катовіцах, Економічний університет у Вроцлаві, Університет кардинала 

Стефана Вишинського, Аграрний університет у Кракові, Лодзький, Сілезький та 

Вармінсько-Мазурський університети. 

Нагорода подібна до вже наявної Нагороди імені Льва Сапеги, заснованої у 2006 р. 

Спільна урочистість вручення обох нагород відбувається щороку 4 квітня у Варшавському 

університеті. Ця дата символічна, оскільки саме в цей день народився канцлер Лев Сапега. 

             Лауреат нагороди, кандидат у галузі гуманітарних наук отримує можливість 

пройти річне наукове стажування, відвідуючи по черзі 6 польських університетів, де може 

вести лекції на теми, пов’язані з історією або сучасністю України та регіону, польсько-

українськими відносинами, а також займатися власною архівною та дослідницькою 

роботою. 

              Стажування, передбачене нагородою, дає можливість українським дослідникам, 

що працюють у названих галузях, пройти 4-місячне дослідницьке стажування у двох 

польських університетах. 

2. ОБОВ’ЯЗКИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: 

a) стипендія 3500 злотих на місяць (якщо лауреат або стажер має науковий ступінь 

доктора наук або професора) або 2500 злотих на місяць (якщо лауреат або стажер має 

науковий титул магістра або кандидата наук), 

b) належні умови проживання на період перебування в навчальному закладі, 

c) призначення у кожному з університетів наукового керівника, що займається подібною 

тематикою, 

d) надання книг університетських видавництв зі сфери зацікавлень лауреата. 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЛАУРЕАТА/СТАЖЕРА: 

a) 2 місяці перебування в кожному з університетів, 

b) лауреат також зобов’язаний виступити з однією публічною лекцією та провести 

близько шести лекцій у навчальному закладі, котрий його прийматиме (згідно з рішенням 

навчального закладу), 

c) звіт про стажування, 

d) якщо результатом перебування лауреата/стажера в Польщі будуть публікації, 

обов’язком буде розміщення в них інформації про нагороду. 

 

 

 


