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Стипендії СІМО 

  

Програма стипендій CIMO розрахована на аспірантів або дослідників, які 

бажають виконати частину свого дослідження у фінських наукових 

установах.  

(Магістратура або докторантура не підтримуються).   

Період стипендії може варіюватися від 3 до 12 місяців. 

Щомісячна стипендія 1500 євро. 

Тільки приймаючий фінський університет може виступати в якості 

«заявника» в програмі СІМО. 

А також окрім заяви  потрібно мати: 

▪ Мотиваційний лист від заявника (приймаючого університету) 

▪ CV 

▪  План дослідження (2-5 сторінок) 

Дедлайн: заяви приймаються протягом всього часу, але принаймні за 5 

місяців до передбачуваного терміну навчання за стипендією. 

 

Детальна інформація: 

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_

fellowships 

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships


 

 

Програма “SEED Grant” 

 

SEED Grant – це програма від 

Western NIS Enterprise Program, 

яка має на меті сприяти розвитку 

молодих талановитих 

професіоналів з України та 

Молдови, які вступили на одну з 50 кращих програм MBA в США, за 

умови повернення стипендіатів після навчання на батьківщину та 

інвестування своїх лідерських здібностей і навичок в розбудову країни. 

Програма покриває до 100% плати за навчання студента денної форми 

навчання, зарахованого на програму MBA з денною формою навчання у 

будь-якій з 50 кращих американських шкіл MBA протягом двох років. 

Витрати, пов’язані з навчанням за програмами Executive MBA (програми 

для топ-менеджерів) та з вечірньою/заочною формою навчання, не 

покриваються. 

SEED Grant присуджується кандидатам, які відповідають встановленим 

вимогам, і виплачується кількома частинами безпосередньо відповідному 

університету, допоки студент має гарну репутацію у цьому навчальному 

закладі. Надана фінансова допомога буде дійсною протягом двох років для 

однієї конкретної навчальної програми (програма MBA з денною формою 

навчання).   

Процес подачі заявки складається з трьох етапів: (1) оформлення он-лайн 

заявки та подача необхідних документів; (2) вручення документів та 

проведення інтерв’ю; (3) перегляд заявки та оголошення результатів 

Комітетом з присудження гранту. Заявки повинні подаватися через веб-

сайт, присвячений SEED Grant.  

Крайній термін подачі заявок – 75 днів до початку Вашої програми 

MBA. 



 

 

Стипендія для навчання в університеті Плімута 

 

Плімутський університет надає іноземним студентам стипендію в рамках 

програми «International Student Merit Scholarship». Перш ніж подавати 

документи на отримання стипендії, студент має отримати запрошення на 

навчання від університету. 

Спеціальності: всі програми університету. 

Рівень: магістратура. 

Розмір гранту: £2 500 

Необхідні документи: 

▪ Заповнена заявка 

▪ Копія листа-запрошення від університету 

▪ Рекомендаційний лист (має бути іншим, ніж той, що подавався під час 

вступу на саму освітню програму) 

▪ Оцінки за бакалавріат 

Дедлайн: 30 червня 

Джерело: https://www.plymouth.ac.uk/study/fees/scholarships-bursaries-and-

funding/funding/postgraduate-scholarships-for-international-students 

  

https://www.plymouth.ac.uk/study/fees/scholarships-bursaries-and-funding/funding/postgraduate-scholarships-for-international-students
https://www.plymouth.ac.uk/study/fees/scholarships-bursaries-and-funding/funding/postgraduate-scholarships-for-international-students


 

 

Магістерська програма з технічної 

комунікації у Сполучених Штатах 

Триває прийом заявок на навчання 

по магістерській програмі з технічної 

комунікації в University of Houston - 

Downtown (USA), яка розпочнеться з 

21 серпня 2017 року. Програма 

передбачає отримання студентами 

навичок з розробки технічної документації, управління проектами, етики 

спілкування, діловодства та ін. Навчання здійснюється по одному з напрямів: 

Communication management, Science and medical communication, Instructional 

design, Public relation, Digital media and usability, Intercultural communication. 

Дана магістерська програма фінансується з наступних джерел, що вказані за 

посиланням: https://www.uhd.edu/academics/humanities/graduate-programs/master-

science-technical-communication/Pages/mstc-sholarships.aspx. 

Термін подачі заявок – до 15 липня 2017 року. 

Докладніше на веб-сайті програми: 

https://www.uhd.edu/academics/humanities/graduate- programs/master-science-

technical-communication/Pages/mstc-index.aspx. 

  

https://www.uhd.edu/academics/humanities/graduate-programs/master-science-technical-communication/Pages/mstc-sholarships.aspx
https://www.uhd.edu/academics/humanities/graduate-programs/master-science-technical-communication/Pages/mstc-sholarships.aspx
https://www.uhd.edu/academics/humanities/graduate-%20programs/master-science-technical-communication/Pages/mstc-index.aspx
https://www.uhd.edu/academics/humanities/graduate-%20programs/master-science-technical-communication/Pages/mstc-index.aspx


 

 

Стипендия для студентов бакалавриата 

университета University of Canterbury 

Дедлайн: 15 августа 2017 

Грант: 10,000 – 20,000$ 

Университет University of 

Canterbury учредил стипендию для 

иностранных студентов, которые 

поступают на одну из программ 

бакалавриата университета. На стипендию могут претендовать студенты с 

высокой академической успеваемостью. Студент может получать стипендию 

размером: 10,000$, 15,000$, 20,000$. В этом году 25 иностранных студентов могут 

получить стипендию. В стипендиальной программе участвуют все программы 

бакалавриата университета. 

Прием заявок на стипендию начинается за 8 недель до дедлайна (15 августа 

2017). 

Стипендию могут получить: 

студенты, которые поступили на одну из программ бакалавриата 

университета University of Canterbury на дневную форму обучения и обязаны 

оплачивать свое обучение; 

студенты, которые не являются гражданами стран Новой Зеландии, 

Австралии, и которые не имеют визу, которая дает право на проживание в стране; 

кандидаты, которые окончили подготовительное обучение, которые 

позволяет студентам обучаться в бакалавриате университета. 

На стипендию не могут претендовать студенты, которые уже обучаются на 

одной из программ бакалавриата в Новой Зеландии, студенты, которые переходят 

в университет University of Canterbury с другого университета Новой Зеландии. 

Подробнее 

http://www.canterbury.ac.nz/scholarshipsearch/ScholarshipDetails.aspx?ScholarshipID

=6935.1480 

  

http://www.canterbury.ac.nz/scholarshipsearch/ScholarshipDetails.aspx?ScholarshipID=6935.1480
http://www.canterbury.ac.nz/scholarshipsearch/ScholarshipDetails.aspx?ScholarshipID=6935.1480


 

 

Грант на проведение исследований в 

университете Flinders University в Австралии 

Дедлайн: 11 августа 2017 

Грант на проведение 

исследований Flinders 

International Postgraduate 

Research Scholarships был 

учрежден университетом 

Flinders University для 

поддержки иностранных 

студентов в проведении 

исследований и получении научной степени по всем специальностям 

университета. 

Для проведения исследований докторам наук грант выплачивается до 3 лет, 

для проведения исследования магистрам, грант выплачивается до 2 лет. Грант 

состоит из: 

Оплаты обучения студентов в магистратуре, или аспирантуре университета. 

Финансовых выплат для покрытия расходов на проживание, выплаты 

освобождаются от уплаты налогов и индексируются ежегодно (в 2017 выплаты 

составляли 26,682$). 

Иностранные студенты получают до 1,485$ для возмещения стоимости авиа-

перелета и визы, при условии поступления студента на дневную форму обучения. 

Требования к кандидатам 

Грант могут получить кандидаты, которые: 

Удовлетворяю академические требования университета Flinders University 

для проведения исследований и поступления в магистратуру, или в аспирантуру 

университета. 

Имеют ученую степень не менее чем степень First Class Honsв Австралии 

(соответствует 4 годам обучения в университете и проведением исследования в 

последнем году обучения). 

Отлично владеют английским языком и могут предоставить документ, 

подтверждающий знания английского. 



 

 

Имеют ученую степень, необходимую для проведения исследований в 

университете. 

Не являются гражданами Австралии, или Новой Зеландии. 

Для получения гранта кандидатам необходимо: 

Иметь научного руководителя в области, в которой кандидат будет 

проводить исследования. Как подтверждение того, что кандидат имею научного 

руководителя, он должен приложить письмо от научного руководителя к бланку 

заявки. 

Копии 5 публикаций, которые должны быть с сопроводительным письмом. 

Заверенную копию академических транскиптов университетского уровня, на 

английском языке. 

2 рекомендательных письма.  

CV 

Заявки принимаются с 14 июня 2017 по 11 августа 2017. 

Подробнее http://www.flinders.edu.au/scholarships-

system/index.cfm/scholarships/display/a731e2 

  

http://www.flinders.edu.au/scholarships-system/index.cfm/scholarships/display/a731e2
http://www.flinders.edu.au/scholarships-system/index.cfm/scholarships/display/a731e2


 

 

Магістерські стипендії для навчання в Іспанії 

 

The Barcelona Graduate School of Economics запрошує іноземних студентів 

подавати заявки на отримання стипендії. Стипендія покриває повну або часткову 

вартість навчання.  

Дедлайн - 25 червня 2017 р 

Рівень курсу: Стипендії надаються за проведення програми магістра. 

Спеціальності: економіка і фінанси, економічний аналіз або наукові дані. 

Як подати заявку: Всі кандидати будуть автоматично розглядатися для будь-

якої наявної фінансової допомоги, коли вони подають заповнену заявку на участь 

в майстер-програми.  

Необхідні матеріали заявки: 

Диплом бакалавра 

Резюме 

План навчання 

GRE екзаменаційні оцінки: Barcelona GSE institution code for GRE Exam: 2531 

Proof of English language proficiency: Accepted certificates include IELTS (6,5), 

TOEFL (90) and Cambridge Exams (Proficiency A-C; Advance A-C; First A) 

Детальніше http://www.barcelonagse.eu/scholarships-and-financial-aid 

Джерело http://www.gurt.org.ua/news/grants/36583/  

http://www.gurt.org.ua/news/grants/36583/


 

 

Стипендиальная программа The Denys 

Holland Scholarship университета 

University College London 
Дедлайн: 7 июля 2017 

Грант: 9,000£ 

Стипендию могут получить 

студенты, которые поступили на 

одну из программ бакалавриата 

университета University College 

London. В стипендиальной 

программе участвуют все 

программы бакалавриата 

университета University College 

London.  

Стипендия составляет 9,000£ в 

год. Студенты могут использовать в качестве оплаты обучения всю сумму, или 

часть стипендии. Если студентам для оплаты обучения необходима только часть 

стипендии, остальную сумму студент может получать наличными, как пособие на 

проживание. 

Стипендия выплачивается на один год, но при условии хорошей 

успеваемости студента  стипендия продлевается на следующий год и так весь 

период обучения в бакалавриате (3 года). 

Требования к кандидатам 

На стипендию могут претендовать: 

 кандидаты, которые поступили на обучение на одну из программ 

бакалавриата университета University College London на дневную форму 

обучения; 

кандидаты, которые не имеют финансовой возможности обучаться в 

университете без поддержки стипендии и могут это доказать; 

 приоритет отдается кандидатам,  которые не старше 25 лет на момент 

подачи заявки на получение стипендии; 

кандидаты, которые демонстрирую заинтересованность в обучении и 

намеренны использовать знания полученные в университете. 

Подробнее https://www.ucl.ac.uk/prospective-

students/scholarships/undergraduate/denyshollandug 

Источник http://grantist.com/grant/stipendialnaya-programma-the-denys-holland-

scholarship-universiteta-university-college-london/ 

  



 

 

Стажування для медиків у Нью-Йорку 

Програма стажування Doctors Without 

Borders/Médecins Sans Frontières (MSF-

USA) 2017 передбачає отримання 

практичного досвіду роботи, базові 

знання в області міжнародної медичної 

гуманітарної допомоги. 

Що б пройти стажування з  5 вересня 

2017 року по 15 грудня 2018 року – до 

18 серпня 2017 року. 

Що б подати заявку, необхідно відправити своє резюме та супровідний лист на 

електронну адресу internships@newyork.msf.org 

Детальніше за посиланням http://www.doctorswithoutborders.org/ 

  

mailto:internships@newyork.msf.org
http://www.doctorswithoutborders.org/


 

 

Урядові стипендії для проведення  

досліджень у Австрії 
 

 

Уряд Австрії виділяє гранти  на програми різних рівнів та різних 

спеціальностей. 

Рівень: проведення дослідження протягом 1 – 4 місяців. Апліканти можуть 

навчатися на бакалавріаті, в магістратурі, аспірантурі. 

Спеціальності: природничі, технічні, соціальні, гуманітарні науки, 

медицина, сільське господарство, мистецтво. 

Розмір гранту: стипендія в розмірі 940 євро на місяць; оплата 

проживання; можливе отримання тревел-гранту. 

Необхідні документи: 

▪ Онлайн-заявка 

▪ Два рекомендаційні листи від університетських викладачів 

▪ Лист-підтвердження від приймаючої австрійської установи 

▪ Копія паспорту 

▪ Копія бакалаврського, магістерського або аспірантського диплому 

та/або довідка з університету про ваше навчання на програмі 

Дедлайн: в залежності від спеціальності. 

Детальна інформація: 

www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3

&GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2 

http://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2
http://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2


 

 

Стипендії на навчання в університеті 

Брайтона 

 
Доступні часткові стипендії для навчання на магістратурі в університеті 

Брайтона. 

Спеціальності: всі спеціальності. 

Рівень: магістратура. 

Розмір гранту: £5,000 на рік – знижка на навчання. 

Необхідні документи: для того, щою отримати перелік необхідних 

документів, потрібно надіслати запит на пошту 

internationalscholarships@brighton.ac.uk 

Дедлайн: 31 січня, 31 березня, 31 травня, 31 липня. 

Контакти: internationalscholarships@brighton.ac.uk 

Джерело: https://www.brighton.ac.uk/studying-here/fees-and-

finance/postgraduate/international-students/scholarships/international-

scholarships.aspx 

 

mailto:internationalscholarships@brighton.ac.uk
mailto:internationalscholarships@brighton.ac.uk
https://www.brighton.ac.uk/studying-here/fees-and-finance/postgraduate/international-students/scholarships/international-scholarships.aspx
https://www.brighton.ac.uk/studying-here/fees-and-finance/postgraduate/international-students/scholarships/international-scholarships.aspx
https://www.brighton.ac.uk/studying-here/fees-and-finance/postgraduate/international-students/scholarships/international-scholarships.aspx


 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ. Італійський дослідницький 

центр Fabrica. 

 

Fabrica, дослідницький центр і студія в Італії, запрошує представників 

творчих професій приєднатися до своєї команди дослідників. 

Взяти участь у програмі можуть програмісти, архітектори, графічні 

дизайнери, музиканти, письменники, режисери, фотографи, журналісти, 

ілюстратори, аніматори. 

Організатори оплачують учасникам квиток до Італії, житло у Тревізо, обіди з 

понеділка до п’ятниці, медичну страховку, а також надають щомісячну 

стипендію на особисті витрати. 

Вимогами до учасників є: вік до 25 років і знання англійської мови. 

Для участі потрібно заповнити аплікаційну форму (англійською, італійською 

або французькою мовою), яка містить копію портфоліо, CV, мотиваційний 

лист, рекомендаційний лист. 

 

Аплікаційна форма:  http://www.fabrica.it/apply/ 

Deadline – постійно діюча.  



 

 

Стипендії для правників в 

університеті Ньюкасла 

 

Для бажаючих навчатися на юридичному факультеті університет 

Ньюкасла (Newcastle University) пропонує шість стипендій, які надаються 

на основі академічної успішності кандидата. 

Спеціальності: право. 

Рівень: післядипломна освіта. 

Розмір гранту: 1 стипендія, яка повністю покриває витрати на навчання; 5 

стипендій у розмірі £3,000 кожна. 

Необхідні документи: 

▪ заповнена аплікаційна форма; 

▪ копія паспорта; 

▪ копії дипломів та додатків до них; 

▪ мовні тести. 

Документи мають бути перекладені англійською мовою. 

Дедлайн: чіткого дедлайну немає, але документи слід подавати якомога 

раніше. 

Контакти: 

Gemma Hayton 

Newcastle Law School 

E-mail: gemma.hayton@ncl.ac.uk 

Джерело: http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/funding/search/list/waller 

mailto:gemma.hayton@ncl.ac.uk
http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/funding/search/list/waller


 

 

Безкоштовне навчання у FHWS 

 

Німецький державний університет прикладних наук Вюрцбург-

Швайнфурт (FHWS) пропонує безкоштовні програми, що викладаються 

англійською мовою. 

FHWS пропонує наступні курси рівня Міжнародного Бакалавра 

англійською мовою: 

 • Бізнес і інжинерія   

•Міжнародний менеджмент   

•Логістика   

•Мехатроніка  

Переваги для студентів:  

• Немає плати за навчання (вартостість навчання оплачується урядом 

Німеччини)  

•Всі лекції англійською мовою  

•Здобуття рівня бакалавра за 3,5 років  

•Широко визнаний німецький диплом 

 •Співпраця з компаніями в ході досліджень  

•Відмінні перспективи кар'єрного росту  

•Інтенсивна підтримка з боку україномовних працівників  

•Програми інтеграції та підтримка  

•Курси німецької мови під час навчання 

Терміни подачі заявок на зимовий семестр: 1.04.17 - 15.07.17.  

Початок семестру: 01.10.17 

Джерело: https://international.fhws.de/en/ 

https://international.fhws.de/en/


 

 

Стипендії уряду Словаччини 

 

Уряд Словаччини виділяє стипендії для підвищення мобільності студентів, 

науковців, митців.  

Тривалість стипендії залежить від програми: 

▪ студенти-магістри – 1-2 семестри; 

▪ аспіранти – 1-12 місяців; 

▪ науковці та митці – 1 – 12 місяців. 

Спеціальності: всі спеціальності. 

Рівень: магістратура, аспірантура, проведення досліджень. 

Розмір гранту: покриття коштів на проживання і харчування. 

Дедлайн: 21 жовтня (літній семестр наступного року). 

Джерело: http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-

conditions/foreign-applicants 
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Проведення досліджень в університеті Бонна 

 
Дослідники будь-якої національності запрошуються до участі в програмі 

ZEF. Незважаючи на те, що вікових обмежень немає, з моменту отримання 

магістерського ступеня має пройти не більше 6 років. Обов’язковою 

умовою є цікавість до міждисциплінарних досліджень. 

Спеціальності: економіка, соціологія, екологія, політологія, сільське 

господарство, біологія, лісове господарство, математика, науки про 

Землю. 

Рівень: аспірантура. 

Розмір гранту: 

▪ Покриття витрат на навчання 

Аплікант має покрити кошти на проживання в Німеччині самостійно або 

за допомогою зовнішніх фондів. Якщо такої можливості в апліканта 

немає, рішення про надання йому фінансової підтримки буде надаватися в 

індивідуальному порядку. 

Необхідні документи: 

▪ Аплікаційна форма з паспортним фото 

▪ Якщо аплікант вже має стипендію – лист з підтвердженням цього. 

▪ Апліканти з країн, що розвиваються, можуть звертатися за стипендією 

DAAD (передумова – наявність дворічного професійного досвіду) 

▪ CV 

▪ Дослідницька пропозиція 

▪ Автореферат магістерського диплому 

▪ Копії попередніх дипломів з оцінками (включно зі шкільним атестатом). 

▪ Завірені переклади дипломів англійською або німецькою мовами. 

▪ Сертифікати TOEFL або IELTS 

▪ Необов’язково – результати тестів GRE або GMAT 

▪ Необов’язково – список публікацій 

▪ Якщо аплікант уже працює, необхідно надати лист від працедавця, бажано 

із зазначенням того, чому для апліканта важливо здобути ступінь кандидата 

наук. 

▪ Копія паспорта 

Дедлайн: 31 серпня. 

Контакти: 

Dr. Günther Manske (academic coordinator) and Maike Retat-Amin 

(assistance), 

Email: docp.zef@uni-bonn.de 

Джерело: http://www.zef.de/index.php?id=2190  

mailto:docp.zef@uni-bonn.de
http://www.zef.de/index.php?id=2190


 

 

Международная стажировка в Институте 

Катона в Вашингтоне 

 
 

Институт Катона, это авторитетная исследовательская и просветительская 

организация либерального направления, 3 раза в год приглашает студентов и недавних 

выпускников вузов на оплачиваемые стажировки в Вашингтон. Все стажеры выполняют 

такие обязанности, как делопроизводство, заполнение сайта, помощь в исследованиях, а 

также организация мероприятий в институте. Стажировка также включает участие в 

различных семинарах о свободе и либерализме. Необходимы отличное знание 

английского языка и базовые навыки перевода с английского на русский. 

Специальности: Информатика, Лингвистика, Политология, Правоведение, 

Социология, Экономика 

Грант: $700/месяц 

Дедлайн: 27 июня 2017 

Сроки подачи заявок 

27 июня для осеннего семестра; уведомление до 1 июля; 

1 ноября для весеннего семестра; уведомление до 1 ноября; 

21 февраля для летнего семестра; уведомление до 1 апреля. 

Время стажировок 

Осень: с начала сентября и до конца декабря 

Весна: с начала января и до конца мая 

Лето: с начала июня и до конца августа 

Требования к кандидатам 

Для участия в программе необходимо заполнить анкету на сайте и написать 

автобиографию размером до 250 слов. 

Подробнее 

https://www.transcender.com/certprep/security.kap?utm_source=CJ&utm_campaign=TRA_Af

filiate_17&utm_medium=banner_text&utm_content=security&AID=8067213&PID=7996333

&ref=cj 

Источник http://grantist.com/internship/mezhdunarodnaya-stazhirovka-v-institute-

katona-v-vashingtone/ 

  

https://www.transcender.com/certprep/security.kap?utm_source=CJ&utm_campaign=TRA_Affiliate_17&utm_medium=banner_text&utm_content=security&AID=8067213&PID=7996333&ref=cj
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Конкурс на отримання грантів для 

молодих вчених на 2017 рік за підтримки 

Міжнародної антарктичної організації 

Науковий комітет з антарктичних досліджень 

(SCAR), Рада керуючих національними 

антарктичними програмами (COMNAP) та 

Комісія зі збереження морських живих ресурсів 

Антарктики (CCAMLR) спільно працюють над 

залученням талановитих дослідників, вчених, 

інженерів та інших фахівців, які задіяні у 

кліматичних та геофізичних дослідженнях, дослідженнях з біорізноманіття, 

охорони навколишнього природного середовища, а також у 

соціогуманітарних дослідженнях, пов’язаних з полярними регіонами Землі. 

Розмір грантів від 15 до 30 тисяч доларів США.  

Крайній термін подачі заявок для SCAR і COMNAP - 1 липня 2017 року. 

Крайній термін подачі заявок CCAMLR - 1 жовтеня 2017 року. 

Детальніше про програму можна дізнатися на сайті http://mon.gov.ua/usi-

novivni/povidomlennya/2017/03/20/mizhnarodni-antarktichni-organizacziyi-

ogoloshuyut-konkurs-na-otrimannya-grantiv/ 

  



 

 

International Student Merit Scholarship (Plymouth) 

 

Дедлайн: 2017-06-30 

Страна: United Kingdom;  

Область наук: Общенаучные 

Тип гранта: For studying abroad 

Веб-сайт: https://www.plymouth.ac.uk/study/fees/scholarships-bursaries-and-

funding/funding... 

Level/course of study: All masters programmes 

Minimum eligibility criteria for consideration for award: Equivalent of a UK University 

first class undergraduate degree in a relevant subject. 

Value of award: £2,500 

Number of awards available: ten 

Application: Complete the application form and return this, along with all requested 

documents, to the email address specified.  

Please note: you must have received a conditional offer of a place for a postgraduate 

taught programme commencing September 2017. You must also be holding the 

equivalent of a UK University first class undergraduate degree in a relevant subject. See 

terms and conditions for details. Once all conditions of your offer have been met and the 

tuition fee deposit has been paid, we’ll then confirm the scholarship award and issue 

your unconditional offer letter or CAS. 

Closing date for award: 30 June 2017.  



 

 

Стипендії для навчання в Іспанії для економістів 

 

The Barcelona Graduate School of Economics запрошує іноземних студентів 

подавати заявки на отримання стипендії. Стипендія покриває повну або часткову 

вартість навчання. Стипендії для іноземних студентів, щоб заробити один з трьох 

офіційних ступенів магістра: економіки і фінансів, економічного аналізу або 

наукових даних. 

Дедлайн - 25 червня 2017 р. 

Для участі необхідно: 

- сертифікати TOEFL, IELTS або Cambridge бали  

- диплом бакалавра 

- резюме 

- постановка цілей 

Додаткова інформація: http://www.barcelonagse.eu/scholarships-and-financial-aid 

  

http://www.barcelonagse.eu/scholarships-and-financial-aid


 

 

Стипендии иностранным студентам 

университета University of Mannheim, Германия 

Университет University of 

Mannheim предлагает стипендий 

на 2017-2018 учебный год. 

Заявки на программу 

магистратуры принимаются с 1 

апреля по 15 июля 2017 по 

специальности Математика в 

бизнесе и экономике 

Размер стипендии 300€ в месяц. 

Требования к кандидатам: 

Подавать заявку на стипендию могут кандидаты, которые зачислены на любую 

программу бакалавриата или магистратуры университета University of Mannheim 

Необходимы знания английского языка. 

Заявка на стипендию должна содержать такие документы: 

Мотивационное письмо (не более 1 страницы) 

CV 

Ведомость с оценками 

Диплом или сертификат предыдущего обучения 

Если есть: подтверждение участия в социальных программах, стажировках, 

обучения на курсах, трудоустройства для оплаты обучения (нужно предоставить 

период трудоустройства, количество рабочих часов) 

Награды, призы (если имеются) 

Копии подтверждения личных или семейных обстоятельств (если имеются). 

Подробнее https://www.uni-

mannheim.de/stipendium/english/deutschland_scholarship/Call%20for%20Applications

/Call_for_Applications_University_of_Mannheim_2017_en.pdf  



 

 

«Міжнародна парламентська стипендія» від Німецького 

Уряду 

Посольство Федеративної Республіки 

Німеччина інформує про можливість 

здобуття «Міжнародної парламентської 

стипендії», яка передбачає стажування в 

офісах депутатів Німецького Бундестагу в 

якості помічників та одночасне навчання в 

одному з трьох провідних університетів Берліна (Берлінському вільному 

університеті, Берлінському університеті ім. Гумбольдта або Берлінському 

технічному університеті). Програма розрахована на претендентів віком до 30 

років, які цікавляться політикою і прагнуть брати активну участь у 

суспільно-політичному житті своєї країни. Передумовами участі у програмі є 

наявність громадянства України, диплому про вищу освіту, а також дуже 

добре володіння німецькою мовою. Стажування триватиме з 1 березня по 31 

липня 2018 року. Стипендіатам надається щомісячна стипендія у сумі 500 євро, 

забезпечується безкоштовне проживання та медичне страхування, а також 

відшкодовуються витрати на подорож до та з Берліна. 

Детальнішу інформацію, а також необхідні формуляри можна знайти на 

інтернет-сторінці Німецького Бундестагу www. bundestag, de/ips. 

Кінцевий термін подання заявок на участь у програмі - 30 червня 2017 

року. 

  



 

 

IV Міжнародна літня школа в Університеті Кадіса 

 

Університет Кадіса запрошує на міжнародні курси з наступних напрямів: 

медицина, екологічні науки, математика, наукові комунікації, соціальні та 

гуманітарні науки,а також мовні курси з іспанської. 

Курси дозволять учасникам (магістрам, аспірантам, докторантам) набувати та 

практикувати наукові знання, обмінюватись досвідом, познайомитись з багатою 

культурою міста Кадіс. 

Для участі у літній школі необхідно володіти англійською мовою, не нижче рівня 

B1, та мати відповідний мовний сертифікат, а також в установлений строк подати 

наступні документи:  

- заявка; 

- копія паспарту та коду; 

- резюме; 

- копія диплому та додатку до нього. 

Кінцевий термін подачі заявки - 30 червня 2017 року 

Додаткова інформація: http://internationalsummerschool.uca.es/ 
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Навчання в університеті Мердока 

Університет Мердока, Австралія (Murdoch University) пропонує стипендії 

для іноземних студентів, які бажають навчатися на програмах бакалавріату та 

післядипломної освіти. 

Спеціальності: мистецтво, бізнес, освіта, інженерія, право, медсестринська 

справа, точні науки, ветеринарна медицина, міжнародні відносини, інформаційні 

технології, медицина, публічне адміністрування, психологія, природничі науки. 

Рівень: бакалавріат, післядипломна освіта. 

Розмір гранту: $ 5 000 

Дедлайн: 15 липня 2017 року. 

Контакти: international.admissions@murdoch.edu.au 

Джерело: http://our.murdoch.edu.au/Student-life/Finances/Browse-scholarships/UG_AEA-UG-

International/ 
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Аспірантура в Новій Зеландії 

Університет Вікторії (Victoria University of Wellington) пропонує іноземним 

студентам стипендії для навчання на програмах PhD. Тривалість стипендії – три 

роки. 

Спеціальності: всі спеціальності. 

Рівень: аспірантура. 

Розмір гранту: $23 500 за рік та покриття витрат за навчання. 

Необхідні документи: 

▪ заповнена заявка (можна завантажити на сайті 

університету http://www.victoria.ac.nz/fgr/prospective-phds/how-to-apply ); 

▪ рекомендація (спеціальна форма завантажується на сайті університету); 

▪ опис дослідницьких інтересів (так само в спеціальній формі); 

▪ опис досвіду та кваліфікації (так само в спеціальній формі); 

▪ приклад наукової статті англійською мовою (обсягом не менш як 2000 слів); 

▪ копії дипломів з додатками; 

▪ сертифікати мовних тестів; 

▪ перекладені англійською та нотаріально завірені копії документів. 

Дедлайн: 1 липня, 1 листопада, 1 березня. 

Контакти: 

Джерело: http://www.victoria.ac.nz/study/student-finance/scholarships 
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Програма «Endeavour» для навчання 

та проведення досліджень в Австралії 

Україну включено до розширеного списку учасників стипендійної програми 

«Endeavour», завдяки якій українські студенти та аспіранти можуть навчатися та 

здійснювати дослідження в Австралії. 

Спеціальності: всі спеціальності. 

Рівень: магістратура, аспірантура, проведення досліджень, професійні 

тренінги. 

Розмір гранту: тревел-грант у розмірі $ 3 000; покриття коштів на 

навчання; стипендія; медичне страхування. 

Необхідні документи: пакет необхідних документів різниться залежно від 

категорії апліканта. 

Дедлайн: 30 червня 2017 року. 

Джерело: https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-

fellowships/about/pages/default.aspx 
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Стипендії Маккуорі для навчання в 

Австралії 

Університет Маккуорі пропонує часткові стипендії для іноземних студентів. 

Такі стипендії можуть бути використані для оплати коштів за навчання. Перш ніж 

подавати документи на отримання стипендії, аплікант має отримати 

підтвердження свого вступу на обрану програму. 

Спеціальності: інженерія, навколишнє середовище, науки про людину, 

медіа, лінгвістика, освіта. 

Рівень: бакалавріат, магістратура. 

Розмір гранту: AUD$10 000 

Необхідні документи: аплікант має заповнити онлайн-заявку. 

Дедлайн: 30 червня, 31 січня щороку. 

Контакти: 

scholarships@mq.edu.au 

Джерело: http://www.mq.edu.au/study/international-students/scholarships/details/vcis 

 

 

mailto:scholarships@mq.edu.au
http://www.mq.edu.au/study/international-students/scholarships/details/vcis


 

 

 

Навчання в університеті Південної 

Австралії 

 

Університет Південної Австралії (University of South Australia) виділяє 

стипендії для іноземних студентів. Стипендії надаються на основі академічної 

успішності кандидата. 

Спеціальності: всі спеціальності. 

Рівень: магістратура, аспірантура. 

Розмір гранту: $26,682 (за рік). Крім того, грант покриває витрати на 

навчання та медичне страхування. 

Необхідні документи: 

▪ онлайн-заявка; 

▪ копії дипломів з додатками; 

▪ сертифікати, які підтверджують рівень володіння англійською мовою; 

▪ копія паспорта. 

Дедлайн: 31 серпня (щорічно). 

Сайт: http://www.unisa.edu.au/Research/Research-degrees/Scholarships/University-wide-

scholarships-for-international-applicants/ 
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Стипендії для навчання в університеті 

Манітоби 

Студенти з усього світу запрошуються до участі в конкурсі на отримання 

стипендій на навчання в університеті Манітоби. Тривалість виплати стипендії – 

24 місяці для магістрів, 48 місяців для аспірантів. Перш ніж подавати документи 

на отримання стипендії, апліканти мають зареєструватися на навчання в 

університеті. 

Спеціальності: всі спеціальності (крім медицини та MBA). 

Рівень: магістратура, аспірантура. 

Розмір гранту: $18,000 для аспірантів, $14,000 для магістрів. 

Дедлайн: варіюється (слід контактувати з приймальною комісією 

університету) 

Контакти: graduate_studies@umanitoba.ca 

Джерело: http://umanitoba.ca/faculties/graduate_studies/funding/585.html 
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Гранти на навчання в Болонському 

університеті 

Іноземні апліканти запрошуються до подання заяв для навчання за 

різноманітними програмами університету. 

Спеціальності: всі спеціальності університету. 

Рівень: бакалавріат, магістратура, аспірантура. 

Розмір гранту: 11 000 євро. 

Необхідні документи: 

▪ Копія паспорту 

▪ Іспити SAT (для вступу на бакалаврські програми), GRE (для тих, хто 

вступає на магістратуру) 

▪ Підтвердження відповідності для вступу на обрану програму (необхідні 

документи, складені тести тощо) 

Дедлайн: до липня 2017 

Контакти: 

DIRI – Area Relazioni Internazionali – International Desk 

Via Filippo Re 4 40126 Bologna Italy 

internationaldesk@unibo.it 

Джерело: http://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/grants-for-

international-students-unibo-action2 

mailto:internationaldesk@unibo.it
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Стипендії для навчання в Китаї 

«Schwarzman» 

 

Місія програми «Schwarzman Scholars» – виховати покоління майбутніх 

світових лідерів. Програма передбачає навчання навчання на магістратурі 

протягом одного року в університеті Циньхуа в Китаї. 

Спеціальності: публічне адміністрування, міжнародні відносини, економіка 

та бізнес. 

Рівень: магістратура. 

Розмір гранту: покриття витрат на навчання, проживання і харчування, 

тревел-грант, кошти на купівлю підручників та ноутбука (за потреби), освітня 

подорож країною, персональна стипендія у розмірі $3,500 

Необхідні документи: 

▪ Онлайн-заявка 

▪ Оцінки 

▪ Чотири рекомендаційні листи 

▪ Конкурсне відео 

▪ Три есе (мотиваційний лист, «лідерське есе», есе-роздум над актуальними 

світовими проблемами) 

▪ Резюме 

Дедлайн: 28 вересня 2017 року. 

Джерело: http://schwarzmanscholars.org/  

http://schwarzmanscholars.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


