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Навчання у Німеччині

Центр академічних програм BAYHOST запрошує випускників для навчання в
магістратурі, аспірантурі та докторантурі в баварських університетах.
Розмір стипендії 700 € в місяць.
Для участі потрібно:
- заповнити аплікаційну форму он-лайн;
- надати свідоцтво про знання німецької мови (або англійської, якщо ви обираєте
курс англійською мовою);
- сертифікована копія та переклад на німецьку диплому та додатку з оцінками;
- копія паспорту;
- лист від баварського вузу;
- СV ;
- мотиваційний лист;
- для аспірантів:план дослідження та календарний план.
Важливо!Водночас необхідно самостійно подати заяву на навчання в баварський
вуз!
Дедлайн: 1 грудня 2016 року

Аспірантура в університеті Уорвіка
в Англії

Університет Уорвіка (The University of Warwick) пропонує стипендії для студентів
усіх спеціальностей на навчання в аспірантурі. Стипендія надається на весь термін
програми – три з половиною роки.
Розмір гранту: покриття коштів на навчання та проживання.

Необхідні документи: різняться
залежно від програми.

Дедлайн: 13 січня 2017 року.

Стипендії СІМО

Програма стипендій CIMO розрахована на аспірантів або дослідників, які бажають
виконати частину свого дослідження у фінських наукових установах.
(Магістратура або докторантура не підтримуються).
Період стипендії може варіюватися від 3 до 12 місяців.
Щомісячна стипендія 1500 євро.
Тільки приймаючий фінський університет може виступати в якості «заявника» в
програмі СІМО.
А також окрім заяви потрібно мати:
 Мотиваційний лист від заявника (приймаючого університету)
 CV
 План дослідження (2-5 сторінок)
Дедлайн: заяви приймаються протягом всього часу, але принаймні за 5 місяців до
передбачуваного терміну навчання за стипендією.

Гранти на поїздки
молодих вчених
в області біомедичних досліджень
The Boehringer Ingelheim Fonds пропонує гранти для
короткострокових поїздок до 3 місяців в області
біомедичних досліджень.
Грант покриває:
- Вартість навчання
- Витрати на проїзд
- Проживання
Вимоги до кандидата:
- Аспіранти та студенти-медики, які не старше 30 років;
- Доктора наук не старше 32 років;
Необхідні документи:
- Короткий зміст поточного науково-дослідного проекту (MSc, PhD, MD або
докторської проекту)
- Мотиваційний лист
- Список публікацій (якщо є)
- Дипломи та додатки до них
- Довідка з місця навчання або роботи
- Лист про прийняття від лабораторії, із зазначенням, що інститут покриє витрати
пов'язані з дослідженням та деталі плати за навчання та інші витрати
- Рекомендаційний лист від керівника вашого поточного дослідницького проекту

Заявки можуть бути подані в будь-який час. Для забезпечення достатнього часу для
відбору, заявки повинні бути надіслані до фонду за 6 тижнів до запланованої дати
від'їзду.

Грант на проведення антропологічних
досліджень від Фонду Веннера-Грена

Фонд Веннера-Грена щорічно надає гранти на проведення досліджень для вчених,
що працюють у сфері антропології.
Тривалість роботи над проектом, метод проведення дослідження і місце
розташування його проведення не обмежені. Кандидати отримають до $ 20000 на
реалізацію проекту і покриття витрат.
Вимоги до кандидатів:
- молоді вчені, які мають ступінь кандидата наук або її еквівалент
- знання англійської мови
- запропонований проект повинен вносити потенційний внесок в антропологічну
науку
Оформлення заявки:
- заповнити заявку он-лайн англійською мовою і вказати загальну інформацію про
себе і свій проект, фінансовий план, бібліографію,
- резюме
Дедлайн: 1 листопада 2016 року

Програма Skoll Scholarship для навчання в
Оксфорді

Оксфордський університет пропонує кваліфікованим студентам бакалаврам
отримати стипендію, яка покриває оплату за навчання за програмою MBA.
Перш ніж подавати заявку на отримання стипендії, аплікант має вступити на
програму до Оксфордського університету та отримати підтвердження про
зарахування. Деталі вступу до бізнес-школи – за цим посиланням:

Дедлайн: 6 січня 2017 року

Cтипендія Chevening на навчання у
Великобританії

Оголошено міжнародний конкурс на отримання стипендій Chevening для навчання у
Великобританії в 2017-2018 рр.
Стипендії Chevening - глобальна програма стипендій уряду Великобританії, що
фінансується Міністерством закордонних справ та організаціями-партнерами.
Стипендія дається в основному на один рік для отримання магістерського ступеня.
Кандидати можуть подавати заявки на навчання від 1 до 3 програм у Великобританії
Пріоритетні сфери навчання:
• Політика та міжнародні відносини
• Право та державне управління
• Економіка, бізнес і інновації
• Зміна клімату, вивчення навколишнього середовища та енергетична безпека
• Наука і космос
• Журналістика
Вимоги до кандидата:
- мати ступінь бакалавра або вище
- мати досвід роботи від 2 років (включаючи стажування, волонтерство та ін.)
- мати сертифікат зі знання англійської мови TOEFL iBT/ IELTS
Стипендія Chevening покриває:
- Вартість навчання
- Щомісячна допомога
- Транспортні витрати
- Дисертаційний грант
- Вартість оформлення візи
Дедлайн: 8 листопада 2016 року

Стипендії “Transform Together” для
навчання у Великобританії

Університет Шеффілд Халлам (Sheffield Hallam University) пропонує стипендії для
студентів на навчання на бакалаврських та магістерських програмах.
Напрямки за якими надаються стипендії:
-MBA,
- міжнародні заходи та менеджмент конференцій,
- викладання англійської як іноземної,
- технічна архітектура, дизайн,
- фізіотерапія,
- бізнес-менеджмент спорту.
Розмір гранту складає повне покриття плат за навчання на програмах магістратури,
та 50-відсоткове покриття за навчання на бакалаврських програмах.

Дедлайн: 1 листопада 2016 року

СТИПЕНДІЯ «GAUDE POLONIA» – 2017
Cтипендіальна програма «Gaude Polonia» призначена
молодим митцям і перекладачам польської літератури з
країн Центрально-Східної Європи, в першу чергу з
Білорусі та України. Стипендія у рамках програми
становить 3500 злотих на місяць.
Претендувати на надання піврічної стипендії (з 1 лютого до 31 липня 2017 р.)
можуть представники наступних творчих середовищ:
1) кіно;
2) фотографія;
3) історія кінематографії й кінокритика, історія музики та музична критика, історія
і критика мистецтва, театру;
4) реставрація творів мистецтва;
5) література/переклад;
6) музейна справа;
7) музика;
8) візуальне мистецтво;
9) театр.
У конкурсі можуть брати участь фізичні особи, які:
1) займаються художньою творчістю, популяризацією культури і збереженням
пам’яток, які можуть представити власні видатні творчі досягнення у своїй царині;
2) намагаються отримати стипендію з метою реалізації визначеного проекту, що
матиме суттєву художню цінність;
3) є громадянами Білорусії, України або інших країн Центрально-Східної Європи;
4) не старші 40 років, в окремих випадках – 45 років;
5) володіють польською мовою принаймні на початковому рівні.
Стипендіальна програма «Gaude Polonia» організована міністром культури і
національної спадщини Республіки Польща.

Дедлайн: 15 жовтня 2016 року

Дослідницькі гранти від уряду Швейцарії

Уряд Швейцарії виділяє гранти для молодих науковців, які бажають
здійснювати наукові дослідження в наукових та освітніх установах Швейцарії.

Необхідний рівень: аспірантура, проведення досліджень.
Розмір гранту:
покриття витрат на проживання,
медичне страхування,
транспортні витрати,
щомісячна
стипендія.

Дедлайн: 5 грудня 2016 року.

Німецький Бундестаг у співпраці з
університетом Гумбольдта в Берліні надає
міжнародну парламентську стипендію

Програма передбачає 15-тижневу роботу з членами німецького Бундестагу.
Стипендіати виконують широкий спектр завдань: пишуть мови для виступів, статті,
листи, готують матеріали для пленарних засідань
Стипендія включає в себе:
 450 євро на місяць
 Безкоштовне проживання
 Покриття транспортних витрат
Кандидати повинні відповідати таким вимогам:
1. Вища освіта
2. Дуже добре знання німецької мови
3. Вік до 30 років на початок отримання стипендії
Дедлайн: з 1 жовтня по 31 липня.

Програма “SEED Grant”
SEED Grant – це програма від Western
NIS Enterprise Program, яка має на меті
сприяти розвитку молодих талановитих
професіоналів з України та Молдови, які
вступили на одну з 50 кращих програм
MBA в США, за умови повернення стипендіатів після навчання на батьківщину та
інвестування своїх лідерських здібностей і навичок в розбудову країни.
Програма покриває до 100% плати за навчання студента денної форми навчання,
зарахованого на програму MBA з денною формою навчання у будь-якій з 50 кращих
американських шкіл MBA протягом двох років. Витрати, пов’язані з навчанням за
програмами Executive MBA (програми для топ-менеджерів) та з вечірньою/заочною
формою навчання, не покриваються.
SEED Grant присуджується кандидатам, які відповідають встановленим вимогам, і
виплачується кількома частинами безпосередньо відповідному університету, допоки
студент має гарну репутацію у цьому навчальному закладі. Надана фінансова
допомога буде дійсною протягом двох років для однієї конкретної навчальної
програми (програма MBA з денною формою навчання).
Процес подачі заявки складається з трьох етапів: (1) оформлення он-лайн заявки та
подача необхідних документів; (2) вручення документів та проведення інтерв’ю; (3)
перегляд заявки та оголошення результатів Комітетом з присудження гранту. Заявки
повинні подаватися через веб-сайт, присвячений SEED Grant.

Крайній термін подачі заявок – 75 днів до початку Вашої програми MBA.

Стипендії для навчання в університеті
Лозанни

Іноземні студенти запрошуються до участі в конкурсі на отримання стипендій
для навчання на програмах магістратури.
Рівень: магістратура
Розмір гранту: CHF 1,600 на місяць.
Необхідні документи:

Аплікаційна форма

Паспортне фото

Нотаріально завірена та перекладена копія диплому та додатка до нього

Нотаріально завірена та перекладена копія атестата про середню освіту та
додатка до нього

Опис програми останнього семестру бакалавріату

CV

Супровідний лист

Два рекомендаційні листи

Розписаний бюджет

Копія паспорта

Якщо потрібно, довідка про доходи батьків

Нотаріально завірені копії атестату, диплому та додатків до них
(українською мовою)

Адміністративний внесок у розмірі 200 CHF за розгляд документів
Дедлайн: 15 грудня 2016 року.

Магістратура з прикладної економіки

Карлів університет (Charles University in Prague ) та Економічний інститут
Чеської академії наук (the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences)
надають

талановитим

студентам

можливість

навчатися

на

програмі

магістратури безкоштовно.
Для студентів передбачена фінансова підтримка у вигляді часткових
стипендій. Також доступна спеціальна програма підтримки Data-Driven
Changermaker fellows – для тих, хто вже створив свої стартапи.

Дедлайн: 31 березня 2017 року

Урядові стипендії для проведення
досліджень у Австрії

Уряд Австрії виділяє гранти на програми різних рівнів та різних спеціальностей.
Рівень: проведення дослідження протягом 1 – 4 місяців. Апліканти можуть
навчатися на бакалавріаті, в магістратурі, аспірантурі.
Спеціальності: природничі, технічні, соціальні, гуманітарні науки, медицина,
сільське господарство, мистецтво.
Розмір гранту: стипендія в розмірі 940 євро на місяць; оплата проживання; можливе
отримання тревел-гранту.
Необхідні документи:


Онлайн-заявка



Два рекомендаційні листи від університетських викладачів



Лист-підтвердження від приймаючої австрійської установи



Копія паспорту



Копія бакалаврського, магістерського або аспірантського диплому та/або

довідка з університету про ваше навчання на програмі

Дедлайн: в залежності від спеціальності.

Програма Skoll Scholarship для навчання в
Оксфорді

Оксфордський

університет

пропонує

кваліфікованим

студентам

отримати

стипендію, яка покриває оплату за навчання за програмою MBA.

Спеціальності: MBA
Рівень: магістратура
Розмір гранту: оплата навчання.

Перш ніж подавати заявку на отримання стипендії, аплікант має вступити на
програму до Оксфордського університету та отримати підтвердження про
зарахування.

Дедлайн: 6 січня 2017 року

Стипендії для навчання в університеті
Лейдена

Університет Лейдена (Leiden University) виділяє кошти на підтримку іноземних
студентів, зацікавлених у навчанні на магістерських програмах. Перш ніж подавати
документи на стипендію, аплікант має подати заявку на навчання в Лейденському
університеті та прикріпити до неї мотиваційний лист, який засвідчуватиме бажання
отримати стипендію.
Рівень: магістратура.
Розмір гранту:

10 000 євро

15 000 євро

Повне покриття коштів на навчання
Необхідні документи:

копія паспорта

мотиваційний лист

копії дипломів та оцінок

копії сертифікатів IELTS, TOEFL, CPE

CV

2 рекомендаційні листи

Додаткові документи залежно від програми


Дедлайн: 1 жовтня 2016 року, 1 лютого 2017 року.

Гранти на навчання та стажування у
Словаччині

В рамках Національної стипендіальної програми Словацької Республіки для
підтримки мобільності студентів та аспірантів, викладачів ВНЗ, дослідників і митців
було оголошено про початок подання заявок на здобуття стипендій на навчання,
дослідницьке і лекційне стажування у Словаччині в 2016/2017 академічному році.
Програма фінансується Міністерством освіти, науки, досліджень та спорту
Словацької Республіки; адміністративну підтримку програми забезпечує Словацьке
академічне

інформаційне

агентство

«SAI,n.o.».

Стипендіати

Національної

стипендіальної програми є стипендіатами Уряду Словацької Республіки.

Дедлайн: 31 жовтня 2016 року

Дослідження в Німеччині

Бібліотека герцога Августа є незалежним дослідницьким центром федеральної землі
Нижня Саксонія та присуджує стипендії науковим дослідникам з метою сприяння
науковим дослідженням в області середньовічної та ранньої сучасної історії
культури. Міжнародна програма відкрита для всіх історично орієнтованих
дисциплін. Проекти повинні бути зосереджені на історичних книгах і рукописах
бібліотеки.
Стипендії: від 2 до 12 місяців:
€ 1250 на місяць
€ 1800 на місяць, кошти на дорогу (м. Вольфенбюттель, Німеччина).
Учасники повинні будуть внести свій вклад в академічне життя бібліотеки і брати
участь в науковому обміні.

Дедлайн: 31 січня 2016 року

Yenching Academy of Peking University представляє собою один рік глобальної
програми з повним стипендій ним забезпеченням, що призначена для підтримки
видатних студентів з міждисциплінарною освітою рівня «бакалавр», яка відображає
глобальні перспективи. Програма дає можливість здобути ступінь магістра в галузі
китаєзнавства В ході своїх досліджень, студенти будуть жити в Йєнчинській
Академії,Пекінського університету, що побудована спеціально для програми.
Стипендія: повна стипендія, яка забезпечує щедру щомісячне фінансування,
охоплює проживання протягом одного року, медичне страхування та дорожні
витрати з рідної країни студента до Китаю.
Вимоги до кандидатів:
• Видатні академічні успіхи;
• знання англійської мови;
• лідерський потенціал;
• Ступінь бакалавра в будь-якій області, що присуджено не пізніше 31 серпня року,
в якому вони хотіли б вступити;
• Перевага віддається кандидатам віком до 27 років
Необхідні документи:
- заповнена он-лайн заява
- автобіографія та резюме
- мотиваційний лист (невелике есе з коротким описом мети вступу до університету)
- додадок до диплому
- 2 рекомендаційні листи
результати
тестів,
що
підтверджують
знання
англійської
(IELTS/TOEFL/Cambridge/CEFR)

Крайній строк подачі заявок: 31 cічня 2017 року

Стажування в Німеччині

Громадська організація MultiKultiUA (www.multikulti.org.ua) є офіційним
представником федеральної німецької біржі праці за програмами ZAV в Україні. Ми
надаємо кваліфіковану допомогу у підготовці та зборі документів, необхідних для
участі в програмі і їх своєчасної відправки в Бонн (як правило, до кінця січня
кожного року), а також консультуємо з питань оформлення візи, підбору
оптимального трансферу Україна-Німеччина-Україна , пошуку житла на час літньої
практики при необхідності. Програма літньої практики дає можливість провести
канікули з користю: заробити грошей, удосконалити німецьку мову, набути досвіду
роботи в німецьких компаніях, зустріти нових друзів з різних куточків світу,
помандрувати у вільний від роботи час і зарядитися масою позитивних вражень на
новий навчальний рік.
Відбір здійснюється за такими критеріями:
статус студента (бути студентом НЕ останнього курсу університету чи
інституту, а саме бере участь -1,2,3 і 4 курс. Заочна форма навчання не
розглядається)

вік від 18 до 35 років

знання німецької мови не нижче рівня А2 (не менше 2,5-3 років занять
німецькою мовою)

бажання і можливість працювати в Німеччині не менше 2 місяців під час
офіційних літніх канікул

студенти не повинні обмежувати себе бажанням працювати виключно в
певному місті чи регіоні

бажано брати до уваги якомога більше сфер діяльності


Fulbright Scholar Program

Проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких інституціях
США на період від трьох 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 гранту (1 вересня 2017 року).
Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі
дисципліни.
Програма не передбачає здобуття наукового ступеня.
Учасники Програми отримують:
- щомісячну стипендію
- додаткові кошти для придбання професійної літератури
- медичне страхування
- квиток в обидва боки
Документи:
- анкета, з прикріпленим описом проекту наукових досліджень та бібліографією
до нього
- curriculum vitae
- три рекомендаційні листи
- лист-запрошення (якщо є)
Півфіналісти будуть проходити співбесіду англійською мовою.
Документи приймають до 15 жовтня 2016 року

Fulbright Faculty Development Program

Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев'яти
місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним
професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають
наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після
захисту);адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науководослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи;
спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських організацій
(НДО).
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі
дисципліни.
Учасники Програми отримують:
- щомісячну стипендію
- додаткові кошти для придбання професійної літератури
- медичне страхування
- квиток в обидва боки
Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта комплект
документів, до якого входять:
- анкета
- обов'язкові додаткові форми
- три рекомендаційні листи
- копії всіх документів про вищу освіту (дипломи з додатками) та копії документів
про наукові ступені та звання
Буде проводитися співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу.
Фіналісти Програми складатимуть комп'ютерний тест TOEFL iBT (Internet-based
Test of English as a Foreign Language).
Дедлайн: 1 листопада 2016 року

СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ВІД
ВЕСТМІНСТЕРСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

Вестмінстерський університет пропонує повні стипендії для перспективних
магістрів з будь-якої країни. Вестмінстерський університет в Сполученому
Королівстві є приймаючим установою.
Заявник матиме можливість подати заявку на будь-який повний курс для здобуття
ступенів магістра, пропонованих в університеті, крім MBA.
Стипендія: покриття видатків на навчання
Необхідна документація:
• Копія листа / електронної пошти з Університету Вестмінстерапропідтвердження
умовної або безумовної пропозиції місця на обраному курсі;
• офіційна копія вашого додатку до диплома з вашого останнього / поточного місця
навчання;
• Рекомендаційний лист написано спеціально на підтримку вашої програми
стипендії.
Будь ласка, зверніть увагу, що сертифіковані переклади будь-яких підтверджуючих
документів, написаних на інших мовах, крім англійської, повинні бути забезпечені.

Дедлайн: 14 жовтня 2016 року

Навчання в магістратурі та аспірантурі
в Австралії

Університет Мельбурна є одним з найпрестижніших університетів не тільки Австралії,
але і всього світу. Щорічно він надає близько 150 стипендій для іноземних студентів
на навчання в магістратурі та аспірантурі. На кожен факультет виділяється обмежене
число місць.
Розмір стипендії
• річна стипендія (близько $ 25 000)
• грант на транспортні витрати в розмірі $ 3 000
• грант на написання дипломної роботи (магістрам - до $ 420, аспірантам до $ 840)
• оплачуються лікарняні, декретна і відпустку по догляду за дитиною
Вартість навчання оплачується окремо.
Вимоги до кандидатів:
• Кандидат повинен мати закінчену вищу освіту
• Головним критерієм буде виступати академічна успішність, крім того, береться до
уваги дослідницький потенціал кандидата
• Стипендія не виділяється, якщо кандидат вже має таку ж або більш високу вчений
ступінь
Дедлайн: 31 жовтня 2016 року

Магістратура та аспірантура в ЦентральноЄвропейському університеті

Студенти запрошуються до конкурсу на здобуття стипендій на навчання в
магістратурі та аспірантурі в Центрально-Європейському університеті (Будапешт,
Угорщина).

Спеціальності за якими надається стипендія:
- social sciences,
- humanities, law, public policy,
- business management,
- economics,
- environmental sciences and policy,
- mathematics.

Дедлайн : 4 лютого 2016 року.

СТИПЕНДІЇ TU DELFT
ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
(Нідерланди)

Місія ТУ Делфта полягає в тому, щоб здійснити істотний внесок в розбудову
стабільного суспільства для двадцять першого століття шляхом проведення
новаторських науково-технічних досліджень та підготовки висококваліфікованих
вчених та інженерів.
Наступні факультети ТУ Делфта пропонують стипендії для іноземних студентів,
магістрів:
• Факультет прикладних наук;
• Факультет електротехніки, математики та інформатики;
• Факультет промислового інженерного проектування;
• Факультет технології, політики і управління.
Стипендії: покриття видатків на навчання від часткового до повного.
Дедлайн: 1 грудня 2016 року

Курси чеської мови: триває реєстрація

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна запрошує всіх бажаючих
на курси чеської мови.
Заняття проходитимуть:
щовівторка та щочетверга з 18:30 до 20:00 .

Контактна інформація
Відділ міжнародних програм та академічної мобільності,
майдан Свободи, 6, кімната 400
Телефон: +380 (57) 705-09-54

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна запрошує всіх
бажаючих на курси підготовки до складання тесту TOEFL iBT. Тривалість курсу
становить 2 місяці.
Після закінчення навчання всі бажаючі мають можливість записатися на складання
тесту TOEFL iBT у сертифікованому тестовому центрі TOEFL iBT в університеті.
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) — стандартизований тест на знання
англійської мови, складання якого є обов’язковим для неангломовних іноземців під
час вступу до вищих навчальних закладів США, Канади, країн Європи та Азії.
Результати тесту враховуються в інших країнах при вступі до вищих навчальних
закладів з англомовним навчанням, а також при зарахуванні на роботу в зарубіжні
компанії.
Реєстрація на складання тесту TOEFL iBT в Тест-центрі Університету:
1.Зареєструватися на офіційному сайті www.ets.org/toefl
2.Вибрати країну, місто і відповідний для вас день тестування.
3.Вибрати тест-центр, код нашого тест-центру: STN14745A.
4.Оплатити складання тесту (вартість можна переглянути за посиланням:
http://www.ets.org/toefl/ibt/about/fees/).
5.Роздрукувати підтвердження реєстрації, Registration Confirmation (із зазначенням
ідентифікаційного номера, а також дати і часу тестування).

