
 

Дайджест можливостей на листопад-грудень 

2016 року 
1. Університет Tartu (Естонія) запрошує на п’ятимісячне стажування аспірантів та дослідників зі 

ступенем. 

Дедлайн – 20 листопада 2016 

http://mobility.univ.kiev.ua/?p=1160&lang=uk 

2. Випускники зі ступенем магістра запрошуються до участі в конкурсі стипендій для навчання в Інституті 

біомедичних досліджень ім. Фрідріха Мішера у Швейцарії.  

Дедлайн – 20 листопада 2016 

                    http://mobility.univ.kiev.ua/?p=1161&lang=uk 

3. Дослідники, що працюють у галузях архітектури, мистецтва, театрального мистецтва, музики, 

телекомунікації, історії, літератури, економіки, соціології та гуманітарних наук, які цікавляться 

проблемами геополітики та культури, запрошуються до участі в програмі “Akademie Schloss Solitude”. 

Дедлайн –  30 листопада 2016  

http://mobility.univ.kiev.ua/?p=1162&lang=uk  

4. Університет Утрехта  пропонує стипендії для навчання на бакалавраті та магістратурі за наступними 

спеціальностями: економіка, бізнес, науки та вільні мистецтва, науки про землю, гуманітарні, 

природничі та соціальні науки. 

Дедлайн - 1 грудня щороку 

http://mobility.univ.kiev.ua/?p=1163&lang=uk  

5. Уряд Швейцарії виділяє гранти для молодих науковців, які бажають здійснювати наукові дослідження 

в наукових та освітніх установах Швейцарії. 

Грант розрахований на покриття витрат на проживання, медичне страхування, переліт, а також 

щомісячну стипендію. 

Дедлайн – грудень 2016 

http://mobility.univ.kiev.ua/?p=1164&lang=uk  

6. Програма з публічного адміністрування в Гарварді - це повна стипендія, що включає покриття витрат 

на навчання, проживання і медичне страхування протягом 5 років. 

Дедлайн - 1 грудня 2016 

http://mobility.univ.kiev.ua/?p=1165&lang=uk  

7. Стипендія “Gates Cambridge Scholarships” зорієнтована на студентів магістратури, аспірантури та 

програмах післядипломного навчання строком в 1 рік.  Стипендія включає покриття витрат на 

навчання, проживання і медичне страхування 

Дедлайн –  7 грудня 2016 

http://mobility.univ.kiev.ua/?p=1166&lang=uk  

8. Студенти запрошуються до участі в конкурсі на отримання стипендій для навчання на програмах 

магістратури в університеті Лозанни. 

Дедлайн – 15 грудня 2016 

http://mobility.univ.kiev.ua/?p=1167&lang=uk  
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9. Цюрихський університет щорічно виділяє стипендії для іноземних студентів, які бажають навчатися на 

програмах , передбачених для студентів магістратури. Потенційні кандидати на отримання стипендії 

мають входити до 10 відсотків найкращих студентів свого потоку. Стипендію можна отримати на 

навчання у магістратурі за спеціальностям,що є доступними для вивчення в університеті. 

Дедлайн – 15 грудня 2016 

http://mobility.univ.kiev.ua/?p=1168&lang=uk 

10. Стипендія для навчання за програмою Executive Master of Science in Communications Management 

program (EMScom). Грант становить CHF 24 500, що покриває лише половину вартості навчання. 

Тому однією з вимог є можливість покрити витрати на навчання та проживання у Швейцарії. 

Дедлайн – 31 грудня 2016 

http://mobility.univ.kiev.ua/?p=1169&lang=uk  
11. Уряд Сполучених Штатів Америки та організація World Learning мають за честь оголосити про початок 

конкурсу на участь у Програмі обміну для студентів вищих навчальних закладів Global UGRAD 

Exchange Program у 2017-2018 навчальному році. Програма Global UGRAD передбачає фінансове 

забезпечення: оплату проїзду учасників програми до/із США, навчання в американському 

університеті, проживання й харчування, медичне страхування та щомісячну стипендію. 

Дедлайн – 31 грудня 2016 

http://mobility.univ.kiev.ua/?p=1147&lang=uk  
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