Стипендія імені Марії Склодовської-Кюрі
Мета стипендії – підвищити компетентність і творчий потенціал кращих дослідників з Європи та
інших країн, які мають бажання працювати в ЄС.
Бристолькій університет – є одним з закладів вищої освіти, які входять у групу «червоної
цегли», університет був удостоєний Королівської хартії в 1909 році. Він є одним з 40
найкращих внз світу і входить в десятку кращих університетів Великої Британії. Щорічно в
Бристольському університеті навчається близько 20 тисяч студентів.
Університет пропонує стипендію імені Марії Склодовської-Кюрі на новий навчальний рік.
Стипендію можуть отримати кандидати з ЄС та інших країн. Стипендія виплачується на
проведення досліджень в університеті протягом 12 чи 24 місяців. Стипендія виплачується у
всіх областях досліджень та інновацій. Також у проекті дозволяється брати участь третім
особам: музеям, НВО, архівам і благодійним фондам.
Стипендія покриває:
● проживання – €55,800;
● транспортні витрати – €600/місяць + €500/місяць на сім’ю (якщо у стипендіата є сім’я);
● витрати на участь в конференціях і семінарах – €650 на місяць;
● непередбачені витрати – €800 на місяць.
Вимоги:
● Стипендію можна отримати на проведення досліджень у всіх дисциплінах.
● Кандидати повинні мати ступінь кандидата наук або досвід проведення досліджень
(мінімум 4 роки).
● У дослідницьких проектах можуть брати участь не тільки дослідники, але й треті особи,
такі як музеї, архіви, НВО, благодійні організації.
Для отримання стипендії необхідно:
1. знайти наукового керівника і зв’язатися з ним;
2. заповнити заявку й надіслати CV.
Комісія перегляне заявку й визначить підходить тематика вашого дослідження факультету
Бристольського університету.
Питання можна надсилати організаторам англійською на електронну пошту: euresearch@bristol.ac.uk.
Контактні дані директров досліджень:
Школа гуманітарних наук SRD: helen.fulton@bristol.ac.uk
Школа сучасних мов SRD: m.j.hurcombe@bristol.ac.uk
Школа мистецтв SRD: a.a.piccini@bristol.ac.uk
Детальніше: http://www.bristol.ac.uk/arts/research/postdoctoral-opportunities/uk-marie-skodowskacurie-individual-fellowship/

Магістратура та докторські студії у
Мюнхені
Якщо у Вас є диплом бакалавра чи магістра в Україні, Ви можете вступити на магістерські чи докторські
студії в Український вільний університет у Мюнхені, де викладання ведеться українською мовою.
Академічний рік в УВУ складається з двох семестрів (зимового та літнього), кожен з яких ділиться на
два шеститижневі блоки.
Ви ще можете потрапити на зимовий семестр, який починається з 29 жовтня та триває до 1 березня
2019 р. (з понад місячною перервою на зимові свята). Літній семестр триває з травня до серпня та теж
має невелику перерву між першим та другим блоком. Навчання на магістерській програмі триває в
середньому 4-5 семестри, на докторській програмі – 4-8 семестрів.
Це чудова можливість отримати якісну освтіу в одному з найкрасивіших міст Європи. До того ж, кожен
студент отримує можливість поселитися в українському гуртожитку «Рідна Школа» (ridnaschkola.de);
право працювати на території Німеччини; доступ до бібліотеки та архівів університету, а також диплом,
який надає право працевлаштування в Німеччині.
Термін подачі документів
Навчання в УВУ можна розпочати на початку як літнього так і зимового семестру.
Документи для вступу необхідно надсилати поштою за три місяці до початку семестру на адресу:
UkrainischeFreieUniversität
Barellistr. 9a
80638 München
GERMANY (Deutschland)
Документи для вступу:
● Анкета вступника.
● Автобіографія.
● Дві фотографії (3х4 см).
● Атестат про середню освіту (нотаріально завірена копія).
● Нотаріально завірені копії диплому про вищу освіту й додатка до диплому.
● Рекомендації двох університетських професорів вищого навчального закладу, де навчався
кандидат, чи рекомендації працедавців.
● Копія першої сторінки закордонного паспорту.
● Мотиваційний лист із обґрунтуванням вибору університету, факультету, а також із зазначенням
сфери наукових зацікавлень.
Вартість навчання:
● Одноразовий внесок: €100.
● Оплата за навчання до виконання курсових вимог (як правило, три-чотири семестри): €600 за
семестр.
● Оплата за навчання після виконання всіх курсових вимог і до захисту магістерської чи
докторської роботи: €300 за семестр.
● Магістерський іспит, захист і диплом: €750.
● Докторський іспит, захист і диплом: €1 500.
● Оплата за навчання здійснюється після отримання студентської візи і прибуття до Мюнхена.
За додатковою інформацією звертайтесь до секретаріату УВУ: +49 89 99 73 88 30
sekretariat@ufu-muenchen.de
www.ufu-muenchen.de
FB: https://www.facebook.com/---449440601780227/

Детальніше: http://www.ufu-muenchen.de/uk/education

Стипендія Chevening від уряду Великої
Британії
Доступні галузі: політика та міжнародні відносини, право, економіка та бізнес, вивчення
навколишнього середовища та зміна клімату, наука та космос, журналістика.
Chevening – це стипендія від уряду Великої Британії, яка надається майбутнім лідерам,
молодим професіоналам з різних куточнків світу для навчання на однорічній магістерській
програмі у будь-якому британському університеті.
Доступні галузі:
● політика та міжнародні відносини;
● право;
● економіка та бізнес;
● вивчення навколишнього середовища та зміна клімату;
● наука та космос;
● журналістика.
Стипендія покриває:
● транспортні витрати;
● щомісячну стипендію;
● вартість навчання.
Вимоги:
1. Мати ступінь бакалавра;
2. Мати досвід роботи від 2-х років (враховуючи стажування, конференції);
3. Сертифікат на знання англійської (IELTS – 6.5, PTE – 58, TOEFL – 79);
4. Подати заявку у три ВНЗ Великобританії.
Необхідні документи:
● 2 рекомендаційних листа;
● паспорт;
● диплом і виписка з оцінками;
● три обрані програми магістратури.
Подати заявку: http://www.chevening.org/apply/online-application-system
Детальніше: http://www.chevening.org/ukraine

Canada'sMitacsGlobalinkResearchInternshi
pProgramforUkraine
Програма MitacsGlobalinkResearchInternship – це міжнародна ініціатива для іноземних
студентів з Австралії, Бразилії, Китаю, Франції, Індії, Німеччини, Мексики, Саудівської Аравії,
Тунісу та України для дослідницького стажування в Канаді. З травня по вересень кожного
року, учасники, що пройшли відбір, беруть участь в 12-тижневому дослідницькому стажуванні
під керівництвом канадських викладачів університетів з різних наукових дисциплін: від
інженерних, технічних і математичних до гуманітарних і соціальних наук.
Програма включає:
роботу над спільним проектом з професором канадського університету (згідно ваших
інтересів, навичок та попереднього досвіду);
переліт Україна-Канада та Канада-Україна;
● трансфер з аеропорту до місця вашого проживання;
● стипендію на житло, харчування та проживання;
● медичне страхування;
● зарахування на період стажування до канадського університету;
● підтримку студентів-менторів на кампусі канадського університету;
● можливість відвідування заходів, воркшопів, семінарів з професійного розвитку;
● сертифікат, що підтвержує проходження програми GlobalinkResearchInternship.
Детальніше: http://www.mitacsua.org/

Стипендії на навчання в Польщі
Університет інформаційних технологій та менеджменту пропонує абітурієнтам з України, які
розпочинають навчання на денній формі, кілька сотень стипендій у розмірі від 3900 до 8050
злотих, у залежності від обраного напряму навчання і результату кваліфікаційного тесту.
Щоб отримати стипендію, абітурієнт має подати комплект документів на навчання до кінця
липня, набрати щонайменше 25 балів згідно атестату про повну загальну середню освіту, а
також пройти додатковий кваліфікаційний відбір.

https://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/ua/

Стипендійна програма Estophilus
scholarship
Стипендія надається студентам і науковцям, які перебувають в Естонії з метою проведення
досліджень та/або зборів матеріалів про Естонію.
Розмір стипендії – €500 на місяць. Додатково студенти отримають грант на оплату
транспортних витрат (розмір гранту залежить від місця проживання кандидата). Стипендія
виплачується до 10 місяців.
Вимоги:
Кандидати повинні представляти іноземний ВНЗ, але прибути до Естонії з метою проведення
досліджень та/або зборів матеріалів про Естонію, естонську мову і/або естонську культуру.
Знання естонської мови не обов’язкове, але може стати перевагою під час призначення
стипендії.
Заявка на стипендію та інші документи приймаються онлайн естонською або англійською
мовами.
Документи:
заявка;
план дослідження;
CV;
підтвердження, що кандидат навчається в магістратурі або аспірантурі або займається
постдокторськими дослідженнями;
рекомендація від наукового керівника;
підтвердження від естонського наукового керівника про те, що він/вона згодні бути науковим
керівникам даного кандидата, короткий опис теми дослідження, і що дослідження повинне
проводитися саме в Естонії.
Детальніше: http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus-scholarship

Стипендії на навчання в аспірантурі
Ірландського національного університету
Ірландський національний університет в Голвеї пропонує стипендії Hardiman на
навчання в аспірантурі. Стипендія надається активним і креативним студентам, які
прагнуть досліджувати світ і формувати майбутнє для наступних поколінь.
Стипендія покриває витрати на навчання й збори, а також надає фінансову підтримку
у розмірі €16000 на рік. Стипендія виплачується протягом 4 років.
Вимоги до кандидатів:
необхідно мати ступінь магістра (студенти аспірантури не можуть подавати заявки);
знання англійської мови (IELTS: 6.5–7; TOEFL: 88–91);
також необхідно відповідати вимогам, встановлених для кожної країни. Вимоги для
кандидатів з України тут.
Як отримати стипендію?
Знайти наукового керівника.
Подати заявку.
Надати 2 академічні рекомендації.
Детальніше: http://www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/

Стипендійна програма The Denys Holland
Scholarship університету University
College London
Стипендія The Denys Holland Scholarship була створена для кандидатів з будь-якої країни, які
без підтримки стипендії не можуть дозволити собі отримати вищу освіту, і які демонструють
наміри повною мірою використовувати знання, набуті в університеті University College London і
студентські знайомства.
Стипендію можуть отримати студенти, які вступили на одну з програм бакалаврату
університету University College London. У стипендіальній програмі беруть участь всі програми
бакалаврату університету University College London.
Стипендія становить 9,000 £ в рік. Студенти можуть використовувати в якості оплати
навчання всю суму, або частину стипендії. Якщо студентам для оплати навчання необхідна
тільки частина стипендії, решту суми студент може отримувати готівкою, як допомога на
прожиття.
Стипендія виплачується на один рік, але за умови гарної успішності студента стипендія
подовжується на наступний рік і так весь період навчання в бакалавраті (3 роки).
Детальніше: https://www.ucl.ac.uk/prospectivestudents/scholarships/undergraduate/denyshollandug

Стипендії для навчання в університеті
Твенте
Університет Твенте ( University Twente) пропонує стипендії для вступників на однорічні
магістерські програми. Перш ніж подаватися на програму, потрібно отримати
підтвердження свого зарахування на обрану програму.
Детальніше: https://www.utwente.nl/en/education/scholarship-finder/university-of-twentescholarship/#two-year-study-programme

