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Шановні друзі! 

У цьому випуску ми пропонуємо до вашої уваги інформацію про стипендії від 

Коледжу Європи та конкурс пропозицій на Міжнародну літню школу 2023 від 

Університету Коруньї. 

 

 

 

Бажаємо успіхів і натхнення!  

 

 

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Група міжнародного співробітництва 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  
 

mailto:ipacs.international@gmail.com
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Стипендії Коледжу Європи  

на післядипломне навчання 
 

Це можливість для випускників українських університетів продовжити 

освіту в провідному інституті європеїстики, де навчаються майбутні дипломати, 

міністри та чиновники європейських урядів.  

Разом з однолітками з понад 50 країн світу вивчати будете одну з цих 

програм:  

 Європейські економічні студії. 

 Європейські міждисциплінарні студії. 

 Студії з європейських міжнародних відносин та дипломатії. 

 Європейські правові студії. 

 Європейські політичні та адміністративні студії.  

 Трансатлантичні відносини. 

Кампуси коледжу знаходяться в Брюгге (Бельгія) та Варшаві (Польща). 

Навчання розпочнеться у вересні 2023 року.  

Стипендію надає Коледж Європи. Це одна з тисяч можливостей ЄС для 

України.  

 

Переваги: 

 Безкоштовне навчання на магістерській програмі. 

 Житло і харчування. 

 Квитки туди і назад. 

 Можливість поїхати у дві безкоштовні навчальні подорожі. 

 Ґрунтовні знання європейського контексту у вашій сфері досліджень.  

 Участь у спільноті, що об’єднує усіх, хто випустився протягом більш ніж 

60 років існування Коледжу 

 

Це можливість для випускників українських університетів, які мають 

дипломи магістра права, економіки, міжнародних відносин, політології або 

інших суміжних дисциплін.  

Якщо ви маєте диплом бакалавра і високі результати з ключових дисциплін 

обраної програми, ви також можете податися.  

Детальніше з академічними вимогами кожної з програм можна 

ознайомитися на сайті.  

 

Для участі потрібно: 

 Заповнена аплікаційна форма. Розкажіть про свій науковий ступінь, 

професійний досвід та мовні навички.  

 Сертифікати, що засвідчують рівень володіння англійською або 

французькою мовами. Ознайомтесь із вимогами до знання мов у програмі 

та кампусі, який ви обрали.  

https://www.coleurope.eu/admission/academic-requirements
https://www.coleurope.eu/website/study/language-service/language-requirements/accepted-language-tests-and-diplomas
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 Мотиваційний лист — до 300 слів. 

 Резюме у форматі Europass. 

 Диплом про вищу освіту з додатком. Якщо ви навчаєтеся на останньому 

курсі, диплом можна надати пізніше. Замість нього подайте виписку з 

оцінками за весь період навчання.  

 Імена та електронні адреси двох викладачів, які зможуть оцінити вашу 

успішність. Вони отримають лінк на онлайн-форму, в якій потрібно надати 

рекомендаційні листи. 

 За наявності, сертифікати про участь у програмах Erasmus+. 

 Копія паспорта або ID-картки. 

  Фото. 

Усі документи мають бути у форматі PDF. Не забудьте також долучити 

переклад документів англійською або французькою мовою. Детальніше про 

умови участі тут. 

 

Подайте заявку через онлайн-портал до 18 січня 2023 року. 

Якщо ваша заявка буде успішною, потрібно буде пройти співбесіду з 

представниками кафедри. 

 

Зверніть увагу! 

 Лише для тих, хто планує вступати на трансатлантичні відносини — досвід 

роботи з ЄС та трансатлантичними відносинами — до 2 сторінок. 

 Викладачам потрібно заповнити онлайн-форми з рекомендаційними 

листами до 25 січня 2023 року. 

 Результати програми надішлють на вашу електронну пошту в липні 2023 

року. 

 Ви не можете отримати стипендію, якщо хочете навчатися онлайн. 

 

Детальна інформація:  

https://www.coleurope.eu/admission/scholarships/scholarships-university-

graduates-coming-european-neighbourhood  

Приймальна комісія 

info.admissions@coleurope.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv
https://www.coleurope.eu/sites/default/files/uploads/page/picture_id_guidelines.pdf
https://www.coleurope.eu/admission/apply-online/explanatory-note-concerning-applications-admission
https://admissions.coleurope.eu/login
https://www.coleurope.eu/admission/scholarships/scholarships-university-graduates-coming-european-neighbourhood
https://www.coleurope.eu/admission/scholarships/scholarships-university-graduates-coming-european-neighbourhood
mailto:info.admissions@coleurope.eu
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Університет Коруньї (University of A Coruna) оголошує 

конкурс пропозицій на Міжнародну літню школу 2023 
 

До уваги викладачів! 

Університет Коруньї (University of A Coruna) оголошує конкурс 

пропозицій на Міжнародну літню школу 2023, яка відбудеться 17 – 28 липня 

2023 року. 

Університет забезпечує учасникам проживання та харчування під час 

проведення школи. 

Курси повинні повністю викладатися англійською мовою. Кожен 

інтенсивний курс має містити загальне навчальне навантаження 42 години, 

поділені на два тижні (з 17 по 28 липня) з отриманням 6 кредитів ECTS. 

 

Запрошені викладачі повинні відповідати таким вимогам: 

 Повинні мати ступінь доктора наук або еквівалент. 

 Мінімальний рівень володіння англійської мови (B2).  

 Відбірковий комітет може провести співбесіду з кандидатами, щоб 

гарантувати відповідний рівень англійської мови. 

 Повинні працювати на постійній основі в іноземній установі протягом 

усього періоду свого навчального візиту. Рідний навчальний заклад несе 

відповідальність за будь-яку заробітну плату або внески у соціальне 

страхування протягом цього періоду та має бути готовим підписати 

міжінституційну угоду та форму призначення викладання, яка 

охоплюватиме діяльність запрошеного викладача в приймаючому 

Університеті А Корунья. 

 

Університет А Корунья пропонує: 

 Університет оплачує запрошеному викладачу проживання та харчування в 

гуртожитку університету з 16 по 29 липня (за потреби додаткові дні та 

витрати на попутника можуть бути заброньовані командою ISS та оплачені 

викладачем). Якщо два лектори викладають на одному курсі, кожному з 

них оплачується проживання та харчування лише протягом одного тижня. 

 Наприкінці курсу університет видає запрошеному викладачу сертифікат із 

зазначенням назви курсу та кількості навчальних годин. 

 Для тих університетів, які мають право на отримання коштів від Erasmus 

+, університет підпише документи STA від їх рідних університетів у 

рамках мобільності Erasmus для викладання. З цією метою підписується 

міжінституційна угода (за необхідності), лист-запрошення, завдання до 

викладання та сертифікат про навчальний візит або лист-запрошення в 

якості запрошеного дослідника, якщо потрібно. 
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Подання заявки: 

Запрошені викладачі повинні подати заявку, заповнивши форму- 

пропозицію курсу (кінцевий термін: 11 грудня 2022 р.). 

Кандидати можуть подавати заявки індивідуально або у співпраці з іншим 

колегою, за умови, якщо їх періоди викладання не збігаються. У разі спільних 

пропозицій надсилайте лише одну форму. 

 

Така форма буде містити наступну інформацію: 

 Загальна інформація про курс 

 Інформація про викладача: коротке резюме (макс. 200 слів) 

 Огляд курсу 

 Очікувані результати  

 Зміст курсу 

 Інструктивний метод 

 Необхідні матеріали курсу 

 Оцінювання 

 

Пропозиції слід надіслати до 11 грудня на адресу iss@udc.es  

 

ПРИМІТКА: Викладачі не можуть скасувати курс після попереднього 

відбору. У разі форс-мажорних обставин викладачі повинні призначити заміну 

та заповнити відповідну форму. 

 

Детальна інформація і аплікаційна форма за посиланням: 
https://www.udc.es/en/iss/info_teachers/course_proposals/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

mailto:iss@udc.es
https://www.udc.es/en/iss/info_teachers/course_proposals/
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До уваги зацікавлених осіб! 

 

Щоб підписатися на електронну версію Інформаційного вісника, 

надішліть заявку на нашу електронну адресу 

ipacs.international@gmail.com та додайте коротку інформацію 

про себе: ім’я, прізвище, статус в КНУ імені Тараса Шевченка 

(студент, аспірант,  докторант, науково-педагогічний працівник, 

інший фахівець),  

Ваша електронна адреса. 

 

Більше інформації про заходи міжнародного характеру Ви 

зможете дізнатися на сайті Навчально-наукового інституту 

публічного управління та державної служби КНУ імені Тараса 

Шевченка у рубриці  

"Міжнародне співробітництво" 

www.ipacs.knu.ua 

або на сторінці Групи міжнародного співробітництва  

ННІ ПУДС в мережі Фейсбук 

https://www.facebook.com/pacs.knu.international  

 
НАШІ  КОНТАКТИ: 

Група міжнародного співробітництва 

Навчально-наукового інституту публічного 

управління та державної служби  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

вул. Академіка Ромоданова, 12/2, к. 207 

м. Київ, 04050 

тел./факс (044) 431-48-77 

E-mail: ipacs.international@gmail.com  
 

mailto:ipacs.international@gmail.com
http://www.ipacs.knu.ua/
mailto:ipacs.international@gmail.com

