
 

Інформаційний листок № 10 

До уваги деканів факультетів, директорів інститутів, 

керівників підрозділів університету та усіх зацікавлених співробітників! 

Управління міжнародного науково-технічного співробітництва та 

інноваційних технологій надає Вам інформацію щодо наступних подій: 

 

1. Стипендії для випускників з Центральної, Східної та Південно-Східної 

Європи для навчання в аспірантурі з курсу фінанси в Німеччині в 2013 

році. 

2. Чеські державні стипендійї для студентів з країн, що розвиваються, для 

навчання в Чехії в 2013 році за напрямами: економіка, інформатика та 

сільського господарства. 

3. Однорічна дослідницька посада на кафедрі Systems Science and Energetic 

Challenge at Ecole Centrale Paris/Supelec, Франція. 

4. Інформація щодо консорціуму Erasmus Mundus 2012 MID, BMU-MID. 

 

 



1.  Стипендії для випускників з Центральної, Східної та Південно-
Східної Європи для навчання в аспірантурі в Німеччині в 2013 році 

 
Баварське міністерство науки, досліджень і мистецтва пропонує стипендії 

для випускників з Болгарії, Хорватії, Чеської Республіки, Угорщини, Польщі, 
Румунії, Сербії, Словаччини та України для навчання в аспірантурі 
університетів Баварії в Німеччині в 2013 році. 

 
Навчальний(і) предмет(и): стипендії надаються для вивчення фінансів. 
Курс: аспірантура. 
Стипендію надає: Баварське міністерство науки, досліджень і мистецтва. 
Стипендії можуть бути використані в: Німеччині. 
Вимоги до кандидатів: 
- Випускники з Болгарії, Хорватії, Чеської Республіки, Угорщини, Польщі, 

Румунії, Сербії, Словаччини та України мають право подати заяву. 
- Стипендії призначені для фінансування аспірантури в університетах 

Баварії. 
Опис стипендії: Баварське міністерство науки, досліджень і мистецтва 

буде спонсорувати стипендії на навчальний рік 2013/14. Випускники з Болгарії, 
Хорватії, Чеської Республіки, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини 
та України мають право подати заяву. Стипендії призначені для фінансування 
аспірантури в університетах Баварії. Річна стипендія може бути продовжена 
двічі на термін до 3 років. Стипендія виплачується щомісячно (700 €) та 
становить 8400 € на рік. Студентам з дітьми або з безробітним партнером і 
принаймні однією дитиною отримують 860 € на місяць, що становить 10320 € 
на рік. Кандидати повинні надіслати свої документи за адресою, що вказана в 
бланку заявки. 

Термін дії стипендії: один рік, стипендія може бути продовжена двічі на 
термін до 3 років. 

Розмір стипендії: Стипендія виплачується щомісячно (700 €) та становить 
8400 € на рік. Студенти з дітьми або з безробітним партнером і принаймні 
однією дитиною отримують 860 € на місяць, що становить 10320 € на рік. 

Як подавати заявку: он-лайн. 
Кінцеві терміни: Направляйте свої заявки до 1 грудня 2012 року. Крайній 

термін подачі заявок для продовження стипендій 15 січня 2013 року. 
Подальша інформація: 
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html 

 
Інформація англійською мовою: 

 
2013 Scholarships for Graduates Students from Central, Eastern and 

Southeastern Europe in Germany 
 

The Bavarian Ministry for Science, Research and Art funded Scholarships for 
Graduates Students from Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, 
Romania, Serbia, Slovakia and Ukraine at Bavarian Universities in Germany 2013. 

 



Study Subject(s): The scholarship is provided to learn finance. 
Course Level: This scholarship is for pursuing Graduate level. 
Scholarship Provider: Bavarian Ministry for Science, Research and Art. 
Scholarship can be taken at: Germany. 
Eligibility: 
- Graduates from Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, 

Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply. 
- The scholarships are meant to finance doctoral or postgraduate studies at 

Bavarian universities. 
Scholarship Open for International Students: The students of Bulgaria, 

Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovakia and Ukraine 
can apply for this scholarship. 

Scholarship Description: The Bavarian Ministry for Science, Research and Art 
will sponsor scholarships for the academic year 2013/14. Graduates from Bulgaria, 
Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovakia and Ukraine 
are eligible to apply. The scholarships are meant to finance doctoral or postgraduate 
studies at Bavarian universities. One year scholarships can be extended twice for up 
to 3 years. The scholarship is paid out monthly (700 €) and amounts to 8400 € per 
year. Students with children or an unemployed partner and at least one child receive 
860 € per month, which amounts to 10320 € per year. Candidates should send their 
documents to the address specified in the application forms. 

Tenure of award: One year scholarships can be extended twice for up to 3 
years. 

Value: The scholarship is paid out monthly (700 €) and amounts to 8400 € per 
year. Students with children or an unemployed partner and at least one child receive 
860 € per month, which amounts to 10320 € per year. 

How to Apply: The mode of applying is by online. 
Scholarship Application Deadline: Do submit your applications till 1st 

December 2012. The deadline for applications of extension is 15th January 2013. 
Further Scholarship Information and Application: 
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html 
 



2. Чеські державні стипендії для студентів з країн, що розвиваються, для 
навчання в Чехії в 2013 році 

 
Урядові стипендії Чеської Республіки для бакалаврів / магістрів / аспірантів 

для вивчення економіки, інформатики та сільського господарства в Чеській 
Республіці. 

Обмежена кількість стипендій пропонується також для студентів з країн, 
що розвиваються, які подають свої заявки до відповідних національних 
комісій ЮНЕСКО. 
Заявки можна завантажити тут http://registr.dzs.cz/registr.nsf . 
Докладну інформацію про місцеві відділення ЮНЕСКО можна знайти тут: 
http://www.unesco.org/ .  
 

Навчальний(і) предмет(и): стипендії надаються для вивчення 
економіки, інформатики та сільського господарства. 

Курс: ця стипендія призначена для одержання рівня бакалавр / магістр / 
докторського ступеня. 

Стипендію надає: уряд Чеської Республіки. 
Стипендії можуть бути використані в: Чеській Республіці. 
Вимоги до кандидатів: 
- Для кандидати на навчання на бакалаврські / магістерські / аспірантські 

програми плюс один рік підготовчого курсу чеської мови (який поєднано з 
іншими спеціальними напрямами підготовки). Державні стипендії для цієї 
категорії присуджуються випускникам середніх шкіл, або бакалаврам / 
магістрам, які навчаються тільки на програмах, в яких викладання ведеться 
чеською мовою. В залежності від предметної області, заявники, як правило, 
повинні скласти вступні іспити до вищих навчальних закладів. Успішна здача 
вступних іспитів є передумовою для надання стипендії; 

- Для продовження магістратури або навчання в аспірантурі. Державні 
стипендії цій категорії присуджуються випускникам бакалаврату або 
магістратури, відповідно, які вступають до навчальних програми з 
викладанням англійською мовою. 

Стипендія відкрита для іноземних студентів: студенти з Аргентини, 
Республіки Корея, Австрії - Aktion, Народно-Демократичної Республіки 
Корея, Бельгії - фламандського співтовариства, Латвії, Бельгії, Французького 
співтовариства, Литви (тільки академічні співробітники), Болгарії, 
Люксембургу, Єгипту , Македонії / FYRO, Mestonia, Мальти, Фінляндії, 
Мексики, Франції, Монголії, Німеччини (DAAD, Баварія), Перу, Греції, 
Португалії, Угорщини, Словаччини, Індії, Словенії, Ізраїлю, Іспанії, Італії, 
Швейцарії, Японії, України, Йорданії, В'єтнаму можуть претендувати на цю 
стипендію. 

Опис стипендії: Уряд Чеської Республіки надає стипендії в рамках 
зовнішньої допомоги на підтримку навчання іноземних громадян з країн, що 
розвиваються в державних установах вищої освіти Чеської Республіки. 

Розмір стипендії: На навчальний рік 2013/2014, стипендія складає 9000 
чеських крон на місяць для тих, хто не мають ступінь магістра або її 



еквівалент і 9500 чеських крон на місяць для власників ступеня магістра або 
його еквіваленту. Стипендіати, звільняються від плати за навчання. 

Як подавати заявку: он-лайн. 
Кінцеві терміни: Направляйте свої заявки до 31 грудня 2012 року. 
Подальша інформація: 
http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/government-scholarships-

developing-countries?lang=2 
 
Інформація англійською мовою: 
 

2013 Government Scholarships for Developing Countries’ Students in Czech 
Republic 

 
2013 Government of the Czech Republic Scholarships for Bachelor/ Master/ 

Doctoral ’s Program in the field of Economics, Informatics and Agriculture in Czech 
Republic. 

A limited number of scholarships is offered also to students from the developing 
countries who file their applications with the respective National UNESCO 
Commissions. 

Application can be downloaded from here http://registr.dzs.cz/registr.nsf . 
Details of UNESCO Local offices can be found here- http://www.unesco.org/ . 
 
Study Subject(s): The scholarship is provided to learn Economics, Informatics 

and Agriculture. 
Course Level: This scholarship is for pursuing Bachelor/Master/Doctoral level. 
Scholarship Provider: Government of the Czech Republic 
Scholarship can be taken at: Czech Republic. 
Eligibility: 
- In Bachelor/Master/Doctoral study programmes plus one-year preparatory 

course of the Czech language (which is combined with other field-specific training). 
Government scholarships of this category are awarded to graduates from upper 
secondary schools, or Bachelor’s/Master’s degree courses, as applicable, who can 
enrol only in study programmes in which instruction is given in the Czech language. 
Depending on the subject area, applicants are normally required to sit entrance 
examinations at the higher education institution concerned. Successful passing of 
entrance examinations constitutes a precondition for the scholarship award; 

- In follow-up Master study programmes or Doctoral study programmes. 
Government scholarships of this category are awarded to graduates of Bachelor or 
Master study programmes, respectively, who enroll in study programmes with 
instruction in the English language. 

Scholarship Open for International Students: The students of Argentina, 
Republic of Korea, Austria – Aktion, Democratic People’s Republic of Korea, 
Belgium – Flemish Community, Latvia, Belgium –French Community, Lithuania 
(only academic staff members), Bulgaria, Luxembourg, Egypt, Macedonia/FYRO, 
Mestonia, Malta, Finland, Mexico, France, Mongolia, Germany (DAAD, Bavaria), 
Peru, Greece, Portugal, Hungary, Slovakia, India, Slovenia, Israel, Spain, Italy, 
Switzerland, Japan, Ukraine, Jordan, Vietnam can apply for this scholarship. 



Scholarship Description: The Government of the Czech Republic offers 
scholarships within the framework of its Foreign Development Assistance in support 
of the study of foreign nationals from developing countries at public institutions of 
higher education in the Czech Republic. 

Value: For the academic year 2013/2014, the scholarship amounts to CZK 9,000 
per month for those who do not hold a Master’s degree or equivalent and CZK 9,500 
per month for holders of a Master’s degree or equivalent. Scholarship-holders are 
exempted from tuition fees. 

How to Apply: The mode of applying is by online. 
Scholarship Application Deadline: Do submit your applications till 

31 December 2012. 
Further Scholarship Information and Application:  
http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/government-scholarships-

developing-countries?lang=2 
 



Card-index for job 
One-year POST-DOC 

CHAIR Systems Science and Energetic Challenge (SSEC) 
 

Profile: System engineering 
 

04/10/2012 
Ecole Centrale Paris (ECP) www.ecp.fr and Supelec www.supelec.fr are two of the top five French 
engineering schools (“Grandes Ecoles”). They recruit students with excellent analytical skills through a 
national competition, after two years of intensive training in Fundamental Science (maths, physics…). 
They deliver engineering degrees at the Master of Science and PhD levels. ECP and Supelec share a 
strong record in terms of academic research and have strong connection with industry.  
 
Together, ECP and Supelec have launched a Chair on Systems Science and the Energetic Challenge 
(SSEC) with the support of Electricite’ De France, EDF, a major electrical company in the world. The 
Chair objective is to model, simulate, analyze and optimize complex energy systems integrating all 
relevant aspects, from engineering to operation and control, from reliability design to maintenance, 
from safety to environment. The activities of the SSEC Chair include teaching, research with strong 
impact on industrial applications, and executive education. 
 
As of today, the SSEC Chair team consists of two full time members, a senior professor, director of 
the Chair (Enrico Zio), one assistant professor (Yanfu Li), two post-docs (Carlos Ruiz Mora and 
Valeria Vitelli, and a handful of PhD students (8 from all over the World).  
 
Eventually, it is planned that one other assistant professor will be added to the team. 
 
Two one-year post-doc positions are open for application of talented and dynamic young scientists 
with a proven strong background in mathematics, probability, modelling, optimization, system 
engineering and analysis, reliability and safety engineering, risk analysis; expertise in energy systems 
and technologies (e.g. power grids, nuclear, renewable) would also be useful. Most of all, applicants 
for this position should have an outstanding curriculum of studies and a record of high quality 
research. Open mind and curiosity for innovative solutions to practical problems of system engineering 
are also necessary attributes. Finally, the candidates must have a positive attitude for working in team, 
under the supervision of the Chair Director. 
 
Preliminary experience in teaching and cooperation with industry would be appreciated.  
Fluency in English is required; fluency in French is appreciated but not mandatory. 
 
The position can lead to a permanent Assistant Professor position within the team. 
 
Applications should be complete of CV, list of university courses and grades, letter of motivation, two 
letters of presentation (directly sent by the authors) and sent to: 
corinne.ollivier@ecp.fr and Karine.Bernard@supelec.fr  
 
Deadline for applications is December 7, 2012. 
 
 
PS. Only those candidates who will be judged potentially fit for the position will be contacted further. 
 



Вітаємо! 

 

Пропонуємо Вашій увазі інформацію про конкурс щодо отримання 

міжнародних стипендій ЄС за проектом Erasmus Mundus. 

В нижче наведеній презентації Ви дізнаєтеся про:  

1. Пропозиції щодо конкурсів за проектами Erasmus Mundus;  

2. Склад консорціумів BMU-MID та MID; 

3. Умови, важливі дати та терміни конкурсів; 

4. MID: 2012. (In English);  

5. BMU-MID: 2011, 2-nd call. (In English); 

6. Інформаційний лист про міжнародні стипендії за проектами Erasmus 

Mundus; 

7. Міжнародні стипендії за проектами Erasmus Mundus в рамках Напряму 1.  

 

           Прохання звернути увагу, що ви можете подавати заявки  до консорціуму 

BMU-MID, а також до нового консорціуму MID. Нижче наводиться різниця у 

вимогах до кожного з них. Вибір за Вами.  

           Будь ласка, уважно прочитайте цю презентацію та приділяйте уваги веб-

посиланням. 

 

 

Бажаємо успіхів! 

 

 

 

 

 

N.B.: 
 

Запрошуємо взяти участь в Інформаційному дні, присвяченому 

проекту Erasmus Mundus.  

Захід відбудеться: 

- Коли : 31 жовтня 2012, о 15:00 

- Де : Головний навчальний корпус Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60,  

кімната 204 
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BMU-MID (Action 2) MID 

Університети-партнери 

Aristotle University of Thessaloniki  

Humboldt University Berlin  

Pultusk Academy of Humanities  

University of Algarve  

University of Bologna  

University of Bordeaux 1  

University of Deusto  

University of Turku  

Vilnius University  

Aristotle University of Thessaloniki  

Humboldt University Berlin  

Warsaw School of Economics  

University of Algarve  

University of Bologna  

University of Bordeaux 1  

University of Deusto  

University of Turku  

Vilnius University  

Країни та національності, на які розрахована програма 

Білорусь, Молдова і Україна (для 

студентів, що навчаються в КНУ імені 

Тараса Шевченка та є громадянами 

України, Білорусі, Молдови) 

Білорусь, Молдова і Україна, Грузія, 

Вірменія та Азербайджан (для 

студентів, що навчаються в КНУ імені 

Тараса Шевченка та є громадянами 

Грузії, Вірменії, Азербайджану, 

України, Білорусі, Молдови матимуть 

змогу також подавати заявку на участь 

в консорціумі ) 

Конкурс відкрито для всіх видів мобільності:  

• - студенти,  

• - магістри,  

• - аспіранти,  

• - докторанти,  

• - викладачі та співробітники університетів 
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BMU-MID (Action 2) MID 

Терміни подання заявок  

З 18 жовтня 2012 року до 13 

грудня 2012 року до 14:00 

включно (за фінським часом) 

З 18 жовтня 2012 року до 13 

грудня 2012 року до 14:00 

включно (за фінським часом) 

Куди зручніше подати заявку та в чому суттєва різниця? 

Available grants in the second cohort are 

for short-term mobilities only (from 1 

semester to 11-15 months, depending on 

the mobility level). No grants are 

available for neither degree-seeking 

mobilities in master level nor long 

doctorate mobilities. 

Available grants are for all-term 

mobilities (from 1 semester to 36 

months, depending on the mobility 

level).  

Обов'язкові додаткові документи 

(останній термін подання документів у PDF форматі: 20 грудня 2012 року) 

1. Копія закордонного паспорту; 

2. Угода про навчання із зазначенням курсів та кредитів (Learning Agreement)*; 

3. Витяг із залікової книжки/Додаток до диплому бакалавра (магістра) + 

Диплом; 

4. Сертифікат або документ, що підтверджує знання іноземної мови (Language 

Assessment Sheet)*; 

5. Мотиваційний лист (до 5000 знаків) – набирається в он-лайн заявці; 

6. Рекомендаційний лист; 

7. Резюме / CV у форматі Europass *; 

8. Для аспірантів, докторантів – план дослідження; 

9. Для викладачів/персоналу – навчальний/робочий план; 

*- документи форми яких можна завантажити з сайту координатора проекту 

www.utu.fi/mid (bmu-mid); 

 

• Зверніть увагу:  

1. Всі документи подаються англійською мовою; 

2. Переклад виконується самими студентами чи в бюро перекладів; 

3. Відділ міжнародного співробітництва КНУ імені Тараса Шевченка лише 

засвідчує відповідність перекладів оригіналам.  
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MID Call for Applications 2012 

 www.utu.fi/mid 
MID launches a Call for Applications on 18 October 2012 for exchanges starting in autumn term 2013. 

Grants are available for study, research and professional visit purposes at all mobility levels. 

Opportunities are available to EU citizens to Belarus, Moldova, Ukraine, Georgia and Armenia, and for 

citizens of Belarus, Moldova, Ukraine, Georgia, Armenia and Azerbaijan to EU.  Application deadline is 

13 December at 14:00 (Finnish time). 

 

Erasmus Mundus (EMA2) MID is an academic mobility project consisting of 20 partner institutions from 

Europe and Belarus, Moldova, Ukraine, Georgia and Armenia. Erasmus Mundus is a cooperation and 

mobility programme in the field of higher education that aims to enhance the quality of European higher 

education and to promote dialogue and understanding between people and cultures through cooperation 

with Third-countries. MID project aims to promote internationalisation and cultural diversity, and to 

enhance international cooperation in the field of higher education by awarding scholarships for students 

and university staff in partner universities. Academic opportunities are available for EU citizens to 

Belarus, Moldova, Ukraine, Georgia and Armenia, and for citizens of Belarus, Moldova, Ukraine, 

Georgia, Armenia and Azerbaijan to EU. 
 

Available grants 

 

 

 

 

 

 

 

 
Applications are welcomed at all mobility levels from undergraduates to staff applicants. Available 

scholarships are from 1 to 36 months, depending on the mobility level and purpose. Purpose of mobility 

for students can be non-degree studies (exchange studies) or degree studies (studies leading for degree). 

All mobilities must start in December 2013 at the latest and end by 31 May 2016.  

 

Preference is given to eligible applicants according to the following table: 

 

Total number of awarded applicants in each mobility type is dependent on number of received 

applications and length of applied mobilities. The final decision on nominated grantees is subject to 

Selection Committee's conclusion.  

 

Applicants are requested to acquaint oneself carefully with eligibility criteria and application instructions. 

Further guidance on applying is available at mid.admissions[a]utu.fi. In academic questions prospective 

applicants are engouraged to see the page Study and Research or contact the MID contact person(s) at 

Partner Universities. 

 

Timetable for applying: Online application form opens on 18 October 2012, and applications are to be 

submitted by 13 December 2012 at 14:00 (Finnish time, GMT +2) at the latest. Required enclosures must 

be submitted by 20 December at 14:00 2012 at the latest. 

Mobility Type Number of Grants Indicative only!  

Undergraduate 35 – 44  

Master 29 – 37 

Doctorate 25 – 33  

Post-doctorate 10 – 16 

Academic and administrative staff 13 – 19  
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BMU-MID 2011 - 2nd Call for Applications  

www.utu.fi/bmu-mid  
2nd Call for Applications of BMU-MID is launched on 18 October 2012 for exchanges starting in autumn 

term 2013. Grants are available for study, research and professional visit purposes at all mobility levels. 

Opportunities are available to EU citizens to Belarus, Moldova and Ukraine (BMU) and for citizens of 

BMU countries to EU. Application deadline is 13 December 2012 at 14:00 (Finnish time, GMT +2). 

 

Erasmus Mundus (EMA2) BMU-MID is an European Union funded academic mobility project consisting 

of 20 partner institutions from Europe and Belarus, Moldova and Ukraine. Erasmus Mundus is a 

cooperation and mobility programme in the field of higher education that aims to enhance the quality of 

European higher education and to promote dialogue and understanding between people and cultures 

through cooperation with Third-countries.  BMU-MID project aims to promote internationalisation and 

cultural diversity, and to enhance international cooperation in the field of higher education by awarding 

scholarships for students and university staff in partner universities. Academic opportunities are available 

to EU citizens to BMU countries, and Belarusians, Moldovans and Ukrainians to EU.   

 

BMU-MID scholarships are available for undergraduate, master, doctorate, post-doctorate and 

academic/administrative staff mobilities. Available grants in the second cohort are mainly for short-term 

mobilities from 1 to 22 months, depending on the mobility level and purpose. The duration of grants for 

staff is mainly one (1) month. All mobilities must start during autumn semester 2013 in December at the 

latest, and end by 17 May 2015. 

 

Preference is given to eligible applicants according to the following table: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preference will also be given to eligible Moldovan applicants in order to fill in the country quota. Total 

number of awarded applicants in each mobility type is dependent on number of received applications and 

length of applied mobilities. The final decision on nominated grantees is subject to Selection Committee's 

conclusion. 

 

Applicants are requested to acquaint oneself with eligibility criteria and application instructions. Further 

guidance on applying is available at bmu-mid.admissions[a]utu.fi. In academic questions prospective 

applicants are engouraged to see the page Study and Research or contact the BMU-MID contact person(s) 

at Partner Universities. 

 

Timetable for applying: Online application form opens on 18 October 2012, and applications are to be 

submitted by 13 December 2012 at 14:00 (Finnish time, GMT +2) at the latest. Required enclosures must 

be submitted by 20 December at 14:00 2012 at the latest. 

 

 

 

Mobility Type Number Of Grants (indicative only) 

Undergraduate 32 - 37 

Master 15 - 25 

Doctorate 17 - 24 

Post-doctorate 7 - 13 

Academic and administrative staff 6 - 16 
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Що таке Erasmus Mundus ? 

Мета програм Erasmus Mundus  - покращити якість 

вищої освіти за допомогою стипендій та наукового 

співробітництва між науковцями Європи та всього світу 

Що Erasmus Mundus 

пропонує? 

  

Erasmus Mundus пропонує:  

  

Студентам протягом 1-2 семестрів пройти 

навчання в європейському університеті-партнері 

або студентам із базовою вищою освітою 

отримати європейський диплом магістра після 

навчання за кордоном; 

 Аспірантам та докторантам готувати дисертації в 

університеті-партнері від 6 до 36 місяців залежно 

від проекту.  

Викладачам, науковим співробітникам пройти 

стажування протягом 1-3 місяців. 

  

Як українські студенти 

можуть скористатися 

перевагами програми 

Erasmus Mundus  ?  

  

З 2009 по 2013 українські студенти можуть подавати 

заявки до Erasmus Mundus для проходження 

стажування, підготовки дисертації та навчання в 

одному з університетів-партнерів в рамках проекту. 

Як подати заявку? 

Напрям 1 

Спільні програми 

Erasmus Mundus для 

отримання 

ступеню магістра та 

доктора наук 

 

Спочатку зайти на веб-сторінку Erasmus Mundus : 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/schol

arships_students_academics.en.php 

Натиснути на посилання: 

Erasmus Mundus магістратура (EMMCs) або 

Erasmus Mundus спільна докторантура (EMJDs) 

Ви побачите всі запропоновані курси, або ж зможете 

знайти курси по окремій дисципліні. 

Зробивши вибір, перейдіть на сторінку вибраного 

курсу. На веб-сторінці курсу ви знайдете всю 

необхідну інформацію про навчання, кошти, 

процедури подачі заявки та іншу корисну інформацію. 

Будь ласка, пам'ятайте, що заявка надсилається 

безпосередньо координатору вибраного Вами курсу. 
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Як подати заявку? 

Напрям 2 

  

Ви: 

 Громадянин України; 

 Навчаєтесь або працюєте в одному з 

університетів-партнерів консорціуму; 

 Не проживали чи не перебували на 

навчанні, роботі в одній з країн ЄС більш 

ніж 12 місяців протягом останніх 5 років; 

 Добре володієте мовою, якою викладаються 

обрані Вами курс/програма, або офіційною 

мовою країни перебування; 

 Не отримували раніше грант від BMU-MID 

або EMP-AIM (проекти, в яких бере участь 

КНУ імені Тараса Шевченка). 

  

Завітайте на сайт проекту www.utu.fi/bmu-mid   , або 

www.utu.fi/mid та докладно ознайомтесь з умовами 

конкурсу 

• Оберіть напрямок навчання;  

• Перегляньте пропозиції програм навчання та 

перебування на веб-сторінках університетів-

партнерів.  

Якщо ви плануєте отримати ступінь магістра, 

необхідно подати документи для вступу до 

університету! 

• Підготуйте необхідні документи (додатки)!  

• Заповніть онлайн-анкету;  

• Відскановані додатки одним файлом у форматі pdf 

(!), прикріпляються при онлайн-поданні заявки; 

• Чекайте оголошення результатів.  

  

  

Які критерії для відбору 

студентів? 

  

  

• Висока академічна успішність; 

• Висока мотивація; 

• Вільне володіння іноземною/ими мовою/ами; 

• Правильно заповнити та своєчасно надіслати 

аплікаційну форму; 

• Надати усі необхідні документи. 
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Що покриває стипендія? 

витрати на подорож (переліт в обидва кінці) медичне страхування витрати на 

проживання, перебування у розмірі зазначеному у таблиці:    
 

Студент/ 

Магістр 

1.000 EUR / міс.  

Аспірант 1.500 EUR / міс.  

Пост-докторант 1.800 EUR / міс. 

Викладач 2.500 EUR / міс. 

 Скільки триває навчання? 

Студент Min. 1 семестр 

Max 10 місяців 

Магістр Min. 1 семестр 

Max 22 місяці 

Аспірант 6 – 36  місяців 

Пост-докторант 6 – 10 місяців 

Викладач 1 – 3 місяці 

           

  

ВАЖЛИВІ ПОСИЛАННЯ 

Веб-сторінка програми Erasmus Mundus  www.eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus  

Новини, події та загальна інформація про 

Erasmus Mundus  

www.ec.europa.eu/erasmus-mundus 

Делегація Європейського союзу в Україні www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine 

Асоціація студентів та випускників 

Erasmus Mundus (ЕМА) 

www.em-a.eu 

Веб-сторінка навчання в Європі www.ec.europa.eu/education/study-in-europe 
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Стипендії Erasmus Mundus для студентів ОКР «Бакалавр»  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Пропонуємо Вашій увазі список стипендій Erasmus Mundus  на реєстрацію 

в 2012-2013 навчальному році. Увага, сам процес навчання починається з 

2013 року. Тут Ви зможете знайти  перелік діючих магістерських програм 

Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Masters (EMMCs)) по різним напрямкам 

навчання. Список стипендій оновлюється влітку 2012 року, та остаточна 

версія буде опублікована восени-взимку 2012 року. Для отримання більш 

детальної інформації по стипендіям просимо звертатись до Групи 

інформаційно-аналітичного забезпечення Відділу міжнародного 

співробітництва (кімн. 226 Головного корпусу університету) або 

безпосередньо до координаторів стипендій: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects

_action_1_master_courses_en.php (на даній веб-сторінці також 

представлений повний перелік магістерських курсів, реєстрація по яким 

вже закінчена, але буде оновлена в 2012 році). 
 

Назва магістерської програми Напрямок Сайт програми 

COSSE – Комп’ютерне моделювання 

для науки та техніки 

Математика, комп’ютерні науки, 

статистика 

http://www.kth.se/COSSE 

GEM – Геоінформатика, екологічне 

моделювання та управління 

Геологія www.gem-msc.org 

IT4BI – Інформаційні технології для 

бізнес-аналізу 

Кібернетика, Економіка, Міжнародний 

бізнес 

http://it4bi.univ-tours.fr/ 

MEME – Еволюційна біологія Біологія http://www.evobio.eu/~~V 

MERIT – Інформаційні-комунікаційні 

технології 

Інформаційні-комунікаційні технології http://www.meritmaster.org/~~V 

EMDC - Європейський магістр в області 

розподілених обчислень (European 

Master in Distributed Computing) 

Кібернетика www.kth.se/emdc 

EMIN – Erasmus Mundus cпільний 

магістр економіки і управління 

мережевих галузей (Erasmus Mundus 

Joint Master in Economics and 

Management of Network Industries) 

Економіка та Менеджмент http://www.upcomillas.es/emin/ 

EMLE – Європейський магістр в галузі 

права та економіки (European Master 

in Law and Economics) 

Економіка та Право www.emle.org 

MAPNET – Магістр в галузі фотонних 

інженерних мереж (Masters on 

Photonic Networks engineering) 

Радіофізика http://mapnet.sssup.it 
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Аспірантські та докторські стипендії Erasmus Mundus  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Пропонуємо Вашій увазі список стипендій Erasmus Mundus на реєстрацію 

в 2012-2013 навчальному році. Увага, сам процес навчання починається з 

2013 року. Тут Ви зможете знайти  перелік діючих магістерських програм 

Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Masters (EMMCs)) по різним напрямкам 

навчання. Список стипендій оновлюється влітку 2012 року, та остаточна 

версія буде опублікована восени-взимку 2012 року. Для отримання більш 

детальної інформації по стипендіям просимо звертатись до Групи 

інформаційно-аналітичного забезпечення Відділу міжнародного 

співробітництва (кімн. 226 Головного корпусу університету) або 

безпосередньо до координаторів стипендій: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects

_action_1_master_courses_en.php (на даній веб-сторінці також 

представлений повний перелік магістерських курсів, реєстрація по яким 

вже закінчена, але буде оновлена в 2012 році). 

Назва магістерської програми Напрямок Сайт програми 

ALGANT- Докторська програма в 

галузі алгебри, геометрії та теорії 

чисел 

Математика http://www.algant.eu/doctorate.php 

Европейська спільна докторська 

програма у галузі інженерії 

(European Joint Doctoral 

Programme in Materials Science and 

Engineering) (DocMASE) 

Радіофізика http://www.uni-

saarland.de/index.php?id=6081 

Европейська докторська програма 

у галузі наномедицини і інновацій 

у фармакології -NanoFar (European 

Doctorate in nanomedicine and 

pharmaceutical innovation) 

Біологія http://www. erasmusmundus-

nanofar.eu 
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Контактна інформація: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Відділ міжнародного співробітництва 

вул. Володимирська, 60, кімната 267 

Тел.: (044) 239-31-50 

Факс: (044) 239-31-00 

Веб-сторінка: www.umz.univ.kiev.ua 

E-mail: umz@univ.kiev.ua  

 

Контактні особи: 

 

Світлана Віталіївна Білоус 

 
Василь Костянтинович Назарков 
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