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Шановні друзі! 

У цьому випуску ми пропонуємо до вашої уваги інформацію про 

Міжнародний конкурс дисертаційних робіт від Німецько-Українського 

Наукового Товариства (DUAG), нові програми для українських студентів і 

науковців від Erasmus, програму обміну для підприємців та  

можливість стажування в Сербії.  

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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Міжнародний конкурс дисертаційних робіт DUAG 

 

Німецько-Українське Наукове Товариство (DUAG)/ Мережа УКРАЇНА 

(German-Ukrainian Academic Society (DUAG)/ The UKRAINE Network) проводить 

Міжнародний конкурс дисертаційних робіт для українських докторантів, які 

навчаються та проводять дослідження у співпраці з іноземними університетами. 

Кінцевий термін подачі заявок на Конкурс 2022 року – понеділок, 30 травня 

2022 року (продовжено). 

Вимоги: до конкурсу запрошуються аспіранти та студенти, які проводять 

дослідження з будь-якого предмета, з однієї або кількох наступних груп: 

• Українські аспіранти, які проводять наукову роботу за межами України 

(включаючи аспірантів по обміну та тих, кому довелося залишити 

Україну через війну росії проти України); 

• аспіранти, незалежно від національності, які беруть участь у спільному 

(наприклад, дво- чи багатосторонніх, включаючи Україну) 

дослідницькому проєкті; 

• Аспіранти незалежно від національності, тема яких стосується України. 

Детальну інформацію про Конкурс (умови участі, аплікаційна форма, контакти) 

Ви знайдете за посиланням:  https://ukrainet.eu/2022/04/07/2022-phd-contest/  
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НОВІ ПРОГРАМИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ І 

НАУКОВЦІВ ВІД ЄС 

Студентська мережа Erasmus (Erasmus Student Network – ESN) разом з 

Erasmus Student Network Kyiv - ESN Kyiv та за підтримки ЄС створила нову 

платформу bit.ly/3wqKTET, що надає інформацію про освітні можливості та 

програми підтримки українським студентам і науковцям. У розділі «Освіта» 

міститься покрокова інструкція вступу до ЗВО та отримання стипендій для 

української молоді в 16 державах-членах ЄС. 

Створено також окрему програму підтримки для українських науковців, які 

вимушено покинули Україну. Єврокомісія в межах грантової програми Марії 

Склодовської-Кюрі запускає спеціальний проєкт, що передбачає: 

• стипендії для докторантів і дослідників; 

• фінансову підтримку їхніх сімей; 

• допомогу у визнанні дипломів; 

• надання житла та роботи. 

Загальний бюджет програми – 25 млн євро. Більш детальна інформація щодо 

реалізації проєкту для українських науковців з’явиться найближчим часом на 

порталі ERA4Ukraine. 

Докладніше за посиланням: bit.ly/3yzPCqG   
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Стажування в Сербії 2022 

Розпочато прийом заявок на стипендії для стажування в сербських 

університетах на 2022/2023 навчальний рік. 

Прийом заявок на отримання стипендій від Республіки Сербія на стажування 

на будь-якому з факультетів сербських університетів триватиме до 10 червня 2022 

року. 

Мінімальний термін стажування триватиме З місяці, максимальний – 12. 

 

Перелік необхідних документів: 

• анкета встановленого зразка (англійською мовою); 

• автобіографія з мотиваційним листом англійською мовою (максимум одна 

сторінка формату А4); 

• копія перекладеного і нотаріально засвідченого документа про здобутий 

попередній освітній (освітньо-науковий) ступінь і додатка до нього; 

• довідка про підтвердження свого статусу від закладу освіти з неофіційним 

перекладом її на англійську мову та копію перекладеної та завіреної 

академічної довідки (витяг із залікової книжки) для студентів, що навчаються; 

• 2 рекомендаційних листи (англійською мовою); 

• згода сербського закладу вищої освіти на прийом кандидата на стажування 

(заявка подається виключно до закладу вищої освіти, засновником якого є 

Республіка Сербія); 

• копія першої сторінки українського закордонного паспорта; 

• медична довідка (зроблена не пізніше 6 місяців), яка підтверджує, що 

кандидат не хворіє на інфекційні хвороби (включаючи тест на ВІЛ); 

 

Стипендія включає безкоштовне: 

• навчання; 

• проживання та харчування в студентських інституціях; 

• віза; 

• визнання дипломів про середню освіту; 

• визнання дипломів про вищу освіту. 

А також буде надано базове медичне страхування відповідно  до 

законодавства і міжнародних договорів та стипендія в розмірі 15 000 динар 

щомісяця; 

Деталі за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/vidkrito-prijmannya-

zayavok-na-stipendiyi-dlya-stazhuvannya-v-serbskih-universitetah-na-20222023-

navchalnij-rik  
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Програма обміну для підприємців 

Erasmus for Young Entrepreneurs 
 

Це програма обміну для підприємців: починаючі бізнесмени відвідають 

європейських менторів, успішні власники бізнесу — запросять менш досвідчених 

колег з Європи до себе. Протягом 1-6 місяців ви будете працювати пліч-о-пліч. На 

вас чекає обмін досвідом, дослідження іноземного ринку та ділові знайомства з 

професіоналами з інших країн Європи. Програма надає фінансову підтримку новим 

підприємцям під час обміну, що допоможе покрити витрати на проживання в іншій 

країні. 

Під час карантину програма продовжує активно працювати, а також є 

можливість віддаленого обміну до трьох місяців зі збереженням можливості 

офлайн обміну до шести місяців.  

Це програма Erasmus for Young Entrepreneurs, що фінансується ЄС. В Україні 

обміном опікуються СIVITTA і RADAR: допомагають заповнити заявку, підшукати 

компанію та ментора для обміну. 

Починаючі підприємці, що поїдуть за обміном, отримають: 

• До шести місяців роботи пліч-о-пліч з досвідченим підприємцем або 

підприємницею у Європі 

• Практичний досвід, персоналізовані поради та обмін ідеями  

• Розуміння особливостей ведення бізнесу на ринках Європи 

• Мережу потенційних партнерів, постачальників, клієнтів з Європи 

• Щомісячну стипендію на проїзд, проживання й інші витрати 

  

Досвідчені підприємці, що запрошують починаючих бізнесменів до себе, 

отримають: 

• До шести місяців у компанії вмотивованого починаючого підприємця з 

європейської країни 

• Свіжі ідеї й погляд зі сторони для розвитку компанії  

• Інформацію про європейські ринки з перших рук 

• Нові знайомства та партнерства серед європейських бізнесменів 

 

Організатори шукають:  

• починаючих підприємців, що поїдуть за обміном; 

• досвідчених підприємців, що запросять до себе починаючих підприємців з 

інших країн Європи. 

 

Кінцевий термін: 31 грудня 2022 року  

Докладніше за посиланням: https://houseofeurope.org.ua/opportunity/74  
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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 
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