
МОЖЛИВОСТІ ОБМІНУ 6-12 БЕРЕЗНЯ 

 

Стипендіальна програма The Fulbright Visiting Scholar Program 

 Програма ставить на меті для учасників здобуття практичного та 

міжособистісного досвіду шляхом розвитку у науковому середовищі, живій 

комунікації та залучення однодумців для спільного впровадження проектів 

– як з науковцями, так і з інституціями США. Запрошуються гуманітарні, 

суспільні, точні, технічні та природничі галузі спеціалізації. 

 

 Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 

   •  кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори наук; 

   •  дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, 

магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не менше 7 років, з наявними 

публікаціями у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) наукових фахових 

виданнях; 

   •  діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства та музейної справи, 

журналісти та громадські діячі – з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), 

досвідом роботи не менше 7 років, значними професійними досягненнями, 

науковим доробком в обраній галузі дослідження у вітчизняних та/або іноземних 

(міжнародних) фахових наукових виданнях. 

 

📋 Більше інформації про програму на офіційній сторінці 

https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/ 

🕔 Коли: подача заявок триває до 15 жовтня 2021 включно 

📍 Де: Онлайн, детальніше з наповненням та процесом подачі пакету документів 

можна ознайомитися за посиланням 

https://apply.iie.org/fulbright/instructions/FFC_3-Ukraine-Application-

Instructions.pdf 
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Польські стипендіальні програми та події 

 

 Програма обміну для студентів та науковців NAWA 

   •  Офіційна сторінка (https://nawa.gov.pl/en/international-cooperation-and-

exchange/exchange-programme-for-students-and-scientists-as-part-of-bilateral-

cooperation) з інформацією про програму, звідки можна звернутися до 

координатора програми за поштою 

 

 Стипендія Стефана Банаха 

   •  Стипендія пропонується для магістрів за напрямами точних, природничих та 

технічних наук. Детальніше про участь у розділі про стипендію Стефана Банаха 

 https://internationalstudents.uj.edu.pl/en_GB/regularstudies/scholarships 

 Стипендія ім. Кшиштофа Скубішевського 

   •  Стипендія та дослідницький грант пропонують роботу у галузях права, 

політичних наук та новітньої історії. Запрошуються кандидати, які успішно 

завершили магістратуру та навчаються в аспірантурі або мають значні наукові 

досягнення. Більш детальна інформація на сторінці стипендії 

https://studium.uw.edu.pl/programy-stypendialne/stypendium-im-krzysztofa-

skubiszewskiego/ 

🕓 Коли: подача заявок триває до 8 квітня 2021 року 

 

 Мистецтво в дії. Арт-терапія в практиці польських спеціалістів 

   •  Проект присвячений застосуванню художніх форм в терапевтичній діяльності. 

Зустрічі, які проводитимуть польські спеціалісти, будуть зосереджені на 

можливостях та ефектах застосування форм з галузі музикотерапії, терапії через 

художню творчість, хореотерапії та театротерапії. Докладніше про захід за 

посиланням 

 https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/art-terapija-mystestwo-w-diji 

🕓 Коли: перша зустріч з циклу відбудеться 16 березня 
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Уряд Казахстану надає стипендії на навчання 

 

 Уряд Республіки Казахстан надає 40 стипендій для навчання громадян 

України у казахстанських закладах вищої освіти у 2021/2022 навчальному 

році: 

   •  за програмами бакалаврату – 30 стипендій, 

   •  за програмами магістратури – 10. 

 

📋 Більше інформації про стипендії на сторінці Міністерства освіти і науки України 

 https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-kazahstanu-nadaye-ukrayincyam-40-stipendij-

na-navchannya-v-zakladah-vishoyi-osviti-u-20212022-navchalnomu-roci 

🕔 Коли: подача заявок триває до 15 квітня 2021 

📍 Де: Онлайн, пакет документів надіслати на електронну адресу 

scholarshipsmon@gmail.com – детальніше на сторінці МОН 

 

 

 

Повний перелік актуальних стипендій у щотижневому дайджесті – 

https://t.me/kpimobility/294  
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