HORIZON 2020 – це найбільша Рамкова програма
Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій
із загальним бюджетом близько 80 мільярдів євро,
розрахована на 2014 – 2020 роки.
Програма сконцентрована на досягненні трьох головних завдань:
•
зробити Європу привабливим місцем для першокласних науковців;
•
сприяти розвитку інноваційності та конкурентноспроможності
європейської промисловості й бізнесу;
за допомогою науки вирішувати найбільш гострі питання сучасного
європейського суспільства.
Більше інформації: http://h2020.com.ua/uk/
ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на
період 2014-2020 рр., що підтримує проекти
співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері
освіти, професійної підготовки, молоді та спорту.
Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з
країн-партнерів (Partner Countries)
Про новий етап Програми ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр. –за посиланням тут.
Більше інформації: http://erasmusplus.org.ua
ГРАНТОВА ПРОГРАМА
МІЖНАРОДНОГО ВИШЕГРАДСЬКОГО
ФОНДУ
Міжнародний Вишеградський фонд у рамках
програми «Східного партнерства», пропонує
різнi гранти: звичайні, студентські і навчальні
стипендії.
Співпраця Вишеградського фонду з країнами Східної Європи здійснюється через
гранти, підтримку культурних, наукових та освітніх проектів, а також через
сприяння молодіжним обмінам і надання стипендій за програмами мобільності.
Фондом розроблено чотири грантові програми і схеми надання стипендій. Грантова
підтримка надається неурядовим організаціям, муніципалітетам і місцевим або
регіональним органам влади, школам і університетам, приватним компаніям або
фізичним особам за умови, що їхні проекти мають відношення до регіону країн
учасниць програми.
Також вони надають українським студентам стипендії для навчання в університетах
у країнах Вишеградської групи. У рамках «Visegrad+ Education and Capacity
Building» фонд підтримує запровадження у ВНЗ нових навчальних програм,
спрямованих на специфічні питання, пов’язані з країнами Вишеградської групи.
Більше інформації: https://www.visegradfund.org/

HOUSE OF EUROPE - нова програма, що фінансується
Європейським Союзом, створена з метою підтримки
професійного та творчого обміну між українцями та їхніми
колегами в країнах ЄС. Програма фокусується на культурі та
креативному
секторі,
освіті,
медицині,
соціальному
підприємництві, медіа та роботі з молоддю.
House of Europe фінансує стажування, навчальні подорожі, нетворкінг, резиденції та
інші форми професійного обміну. Програма підтримує творчу кооперацію та
співпрацю між українцями та їхніми колегами з ЄС у галузі культури та креативної
індустрії. Ми також будемо організовувати молодіжні табори та студентський обмін
між університетами в межах України.
Більше інформації: https://houseofeurope.org.ua/
CAMPUS FRANCE має статус організації
національного значення. Її метою є інформування
студентів про можливості отримання вищої освіти у
Франції, про різноманітні стипендіальні програми, про
програми мобільності.
Більше інформації: https://www.ukraine.campusfrance.org/
SCIENCE-COMMUNITY.ORG
Наукова соцмережа www.Science-Community.org об’єднує понад
40.000 вчених з України, Росії, Білорусії, Казахстану та інших країн.
Проект надає сервіси для моніторингу грантів, конференцій, наукових
вакансій, журналів та наукових подій, а також можливості для пошуку
партнерів для наукових досліджень.

Більше інформації: https://www.science-community.org/ru/grants
DAAD – СТИПЕНДІЇ НІМЕЦЬКОГО УРЯДУ ДЛЯ
УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ.
З моменту заснування службою DAAD було надано підтримку понад 1,9
мільйонам осіб з Німеччини та з-за кордону. Німецька служба академічних обмінів
– це об’єднання німецьких вишів та студентських організацій. Її діяльність сягає
далеко за рамки стипендіальних програм: DAAD сприяє інтернаціоналізації
німецьких вишів, зміцненню германістики та німецької мови за кордоном, підтримує
країни, що розвиваються, в процесі створення сильних вишів та консультує
відповідальних фахівців у сфері освітньої політики, досліджень за кордоном та
політики щодо країн, що розвиваються.
Стипендії для найкращих
DAAD надає змогу молоді з Німеччини та з-за кордону набути досвід
закордонного стажування з метою навчання або досліджень. Більшість іноземних
стипендіатів DAAD є студентами магістратури та аспірантами. Стипендіальні
програми спрямовані на випускників, оскільки вони вже мають перші докази своєї
академічної успішності і можуть отримати більше користі від стипендій, ніж
студенти бакалавріату. Тому стипендії на повний курс навчання на бакалаврських

програмах DAAD виділяє тільки для найкращих випускників німецьких шкіл за
кордоном.
Світова мережа
Бюджет для стипендій походить переважно з федеральних коштів різних
міністерств, передусім Міністерства закордонних справ, Європейського Союзу та
підприємств, організацій та урядів іноземних держав. Центральне управління DAAD
знаходиться у Бонні, крім того, існує також бюро у Берліні. Мережа закордонних
представництв та інформаційних центрів підтримує контакт з найважливішими
країнами-партнерами на всіх континентах та надає консультації на місцях.
Більше інформації: https://www.daad-ukraine.org/uk/

СТИПЕНДІЇ УРЯДУ ФРАНЦІЇ / НА
МАГІСТРАТУРУ І АСПІРАНТУРУ
Щороку посольство Франції в Україні оголошує
конкурс на здобуття стипендій уряду Франції для
навчання на різноманітних магістерських і PhD
програмах.
Типи стипендіальних програм:
- магістерська: рівень М 2, за будь-якою дисципліною, тривалість 9 місяців
- PhD: написання дисертації під подвійним науковим керівництвом: три наукові
стажування тривалістю по 4 місяці
Умови участі у конкурсі:
- ви - громадянин України
- вам менше 30 років
- ви здобули диплом бакалавра/магістра (або еквівалентний йому)
- ви ніколи не отримували стипендії уряду Франції
Критерії конкурсу:
- високий рівень академічної підготовки кандидата;
- якість і доцільність навчального проекту та його професійна спрямованість
- володіння французькою та/або англійською мовою залежно від навчального
проекту
- проект студента вписується в рамки існуючого партнерства, або партнерства на
стадії встановлення, між навчальними та/або науковими французько-українськими
закладами.
Подача документів до 15 березня кожного року
Більше інформації: https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses
ПРОГРАМИ АКАДЕМІЧНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ
ОБМІНІВ ВІД ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ
Секція культури Відділу преси, освіти та культури керує
програмами професійного обміну в різноманітних галузях (від
біотехнологій до журналістики і політики). Учасників цих обмінів
відбирають на основі конкурсу згідно критеріїв кожної програми.

Більше

інформації:

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-

uk/professional-exchanges-uk/

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ
СТУДЕНТІВ 3-Х КУРСІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ
КАНАДИ СANADA'S MITACS GLOBALINK
RESEARCH INTERNSHIP PROGRAM FOR
UKRAINE
Програма Mitacs Globalink Research Internship – 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 стажування в даний час доступна в більш ніж 60 університетах Канади
(повний список можна переглянути за посиланням, у розділі “Student Information”).
Випускники програми Globalink Research Internship, що зацікавлені в поверненні до
Канади для навчання в магістратурі, мають право на отримання стипендії Globalink
Graduate Fellowship.
Програма включає:
• роботу над спільним проектом з професором канадського університету
• (згідно ваших інтересів, навичок та попереднього досвіду);
• переліт до Канади;
• 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 Globalink Research
• Internship.
Для участі у програмі Globalink Research Internship студенти подають такі
документи:
1. Онлайн-заявка на участь у програмі.
2. СV з описом наукових інтересів (шаблон).
3. Лист-рекомендація від професора чи наукового керівника з описом досвіду
досліджень та наукових інтересів (інструкція).
4. Виписка з оцінками від університету (підтвердження рівня середнього
академічного балу вище 80%).
Важливо! Екзамен з англіської чи французької мови не потрібний. Рівень володіння мовою
визначається професором з Канади під час Skype-інтерв’ю.
Всю детальну інформацію можна знайти на сайті: http://www.mitacsua.org/

