Випуск 11, вересень 2017 р.

Шановні викладачі, аспіранти (здобувачі) та студенти!
Міжнародний відділ ДонДУУ пропонує Вам черговий випуск новин про
міжнародні освітні програми, серед яких кожен із Вас зможе вибрати для себе участь в
тій чи іншій програмі, ґрунтуючись на тих цілях, які Ви ставите перед собою:
отримання європейського диплому, поліпшення знання іноземної мови або просто
набуття досвіду міжкультурного спілкування.
Будь-який бажаючий може отримувати електронну версію цього вісника на свою
адресу електронної пошти. Для цього необхідно повідомити адресу своєї електронної
пошти у відділ міжнародних зв'язків ДонДУУ, надіславши повідомлення на будь-який
адрес: intdep@dsum.edu.ua, tanchyk.olena@gmail.com із темою «Підписка».
Будемо раді співпраці!
У випуску ми пропонуємо інформацію про:

1. Міжнародні програми обміну ДонДУУ.
2. Відгуки та враження студентів ДонДУУ, які навчались за
кордоном.
3. Можливості участі в міжнародних конференціях, публікаціях
та тренінгах.
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1. Міжнародні програми обміну ДонДУУ
Шановні студенти! Нагадуємо про традиційний конкурс на участь у
міжнародних студентських обмінних програмах!
У Вас є можливість протягом семестру навчатися в таких зарубіжних
університетах, які є нашими партнерами:
1. Сілезький університет в Опаве (м Карвіна, Чехія), www.slu.cz/slu/en
2. Вища Школа Бізнесу (м Новий Сонч, Польща), www.wsb-nlu.edu.pl
3. Університет Козмінського (м.Варшава, Польща), www.kozminski.edu.pl
4. Університет Сассарі (о. Сардинія, Італія), www.uniss.it
5. Університет Кавказ (м.Тбілісі, Грузія), www.cu.edu.ge
Для того, щоб взяти участь у конкурсі на даному етапі Вам необхідно подати
до відділу міжнародних зв'язків (електронна пошта: dsum.intdep@gmail.com,
tanchyk.olena@gmail.com) наступні документи:
• Резюме (українською або російською мовою),
• Рекомендації випускаючої кафедри за підписом завідувача та / або декана із
зазначенням середнього бала академічної успішності за весь період навчання в
ДонДУУ (українською або російською мовою),
• Рекомендації викладача англійської мови (українською або російською
мовою),
• Есе на тему «Чому я хочу навчатися у закордонному університеті» обсягом
не більше однієї сторінки А4 (англійською мовою).

Для студентів ДонДУУ навчання БЕЗКОШТОВНЕ!
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Оголошується конкурс на навчання
в університеті Салерно (Італія)!

Згідно міжуніверситетських угод студенти та аспіранти ДонДУУ можуть пройти
безкоштовне навчання університеті Салерно (Італія) протягом весіннього семестру
2017-2018 н.р.
Навчання безкоштовне + отримання стипендії + покриття транспортних витрат.
Приймаючий університет допомагає з розміщенням, але оплата за проживання
здійснюється самостійно з коштів, що виплачуються у вигляді стипендії.
Посилання на сайт університету: http://web.unisa.it/en
До участі в конкурсі запрошуються студенти денної форми навчання 2-3 курсів,
магістранти 1 року навчання та аспіранти всіх напрямків підготовки.
Студенти до 23.10.2017 повинні подати до відділу зовнішніх зв'язків (або вислати на пошту
intdep@dsum.edu.ua або tanchyk.olena@gmail.com):
1. Резюме (англійською мовою), в якому необхідно вказати наступну інформацію:
• прізвище, ім'я, по-батькові студента;
• факультет, курс, група,
• спеціальність, спеціалізація;
• досягнення в науковій роботі;
• участь в наукових конференціях, олімпіадах, круглих столах (дата проведення, назва
наукового заходу, тема доповіді і т.п.);
• описати участь у громадському житті університету;
• вказати інтереси та захоплення;
• адрес, контактний телефон , e - mail.
2. Мотиваційне есе до 500 слів англійською мовою щодо навчання в університеті Салерно.
3. Рекомендаційний лист від завідувача кафедрою або декана Вашого факультету.
При визначенні переможців будуть враховуватись: рівень володіння англійською
мовою (який буде визначатися в письмовому вигляді та усно викладачами ДонДУУ); рівень
академічної успішності; участь у наукових конференціях і громадському житті університету та
Ваша особиста мотивація.
Для участі в програмі необхідно мати закордонний паспорт.
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2. Відгуки та

враження студентів
ДонДУУ, які
навчались за
кордоном
Учеба в Салерно – однозначно, одно из самых запоминающихся событий.
Еще никогда до этого я не проводила свое время с такой масштабной пользой для
развития личности. Едва ли заметно, как обстановка, окружающие люди и
случайные ситуации вдохновляют на поток деятельности, вдохновляют жить.
Нужно быть готовыми удивляться, оставив позади сомнения, страхи и
прочие слабости, это мешает погрузиться в новую действительность. Посещайте
больше пар, необязательно только те, которые соответствуют учебной программе.
Зайдите на курс истории и критики кино,
на литературу, там можно
потренироваться в общении на английском или итальянском, посмотреть
итальянские фильмы. Не стоит откладывать что-то «на потом», шесть месяцев проходят слишком быстро, пользуйтесь случаем. Италия это такое место, в
котором ты не можешь испытывать уверенность по поводу того, что произойдет в
тот или иной момент. Несколько раз, перепутав аудиторию, я оказывалась на
интересной лекции, а выйдя на три остановки раньше - меня ожидало знакомство
с интересными людьми. Вспоминая всё, я испытываю приятную ностальгию, со
мной ощущение, что я сделала всё что смогла, может даже немного больше. Моей
целью было поменять свое мировоззрение, подучить язык и удовлетворить свой
интерес, взглянув по-новому на учебный процесс. Кроме этого, во время каникул
и после сдачи экзаменов, появился шанс увидеть не только Италию, но и другие
страны, чем мы и воспользовались. Хочу заметить, что если ваше желание
заключается только лишь в том, чтобы путешествовать, ходить на вечеринки и
«уйти в отрыв» – то пожалуйста, оставьте это место для человека, который не
настолько ограничен и готов (кроме всего вышеперечисленного) получить те
знания и новую информацию, которую предлагает UNISA.
Учиться не сложно, всегда можно подобрать нужную программу.
Преподаватели, международный отдел, студенческие организации – все помогают
и идут на встречу. Итальянский лучше начать учить заранее, чтобы не
ограничивать себе выбор предметов, большинство из них – на итальянском. В
ДонГУУ я изучаю социологию, и по приезду в Салерно я рассчитывала, что
сделаю тоже самое (как я уже писала выше, это не то место где можно
испытывать уверенность по поводу своих действий ☺), подобрав себе лекции,
которые были для мены совершенно новыми. Но, то, что я хотела изучать было
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мне недоступно, как раз таки, из-за языкового барьера (преподаватели предпочли,
чтобы их лекции и экзамены проходили на итальянском). Исходя из этого, я
решила изучать английскую и англо-американскую литературу, во-первых,
потому что меня это интересует, а во-вторых – это отличный шанс освоить что-то
еще, помимо моей специальности. На занятиях и дома мы читали книги,
преподаватели ставили акцент на том, чтобы побудить размышлять, критиковать
и рассуждать самостоятельно. Экзамены нужно было сдавать устно, как
максимум – показать, что твое сознание умеет работать в нужном русле, как
минимум – знать содержание произведений. Кроме всего, обязательным было
посещение библиотеки (минимум – 10 часов), но время там проходит очень
быстро, большой выбор фильмов и сериалов для изучения языка, книги и я не
заметила, как за три месяца просидела там 32 часа. Не могу описать что-то
статичное, что можно подбить под общую систему, всё происходит сугубо
индивидуально, индивидуально от людей, выбранных предметов и
преподавателей. Это лишь мои субъективные ощущения и опыт.
P.s: и последнее, всегда держите при себе 2 евро, никто никогда не знает, в
какой момент захочется сходить в Punto Freddo (к посещению обязательно!) и
поесть джелато.
Кроха Катерина,
магістр групи С-16м
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3. Можливості участі в міжнародних
конференціях, публікаціях та тренінгах
Братиславський університет ім. Коменського,
Словацька республіка
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Стипендії на навчання в Чехії

У рамках закордонного співробітництва з метою розвитку Уряд Чеської
Республіки пропонує у 2018-2019 навчальному році чотири стипендії на
навчання на акредитованих освітніх програмах у державних вищих навчальних
закладах Чеської Республіки, з них:
– 3 стипендії на навчання на бакалавраті, магістратурі та докторантурі.
Мова викладання – чеська (в рамках програми передбачається також однорічний
підготовчий курс з вивчення чеської мови і фахової підготовки).
Рекомендовані галузі:
– сільське господарство
– технічні спеціальності (енергетика, видобування, електротехніка, будівництво,
транспорт)
– хімія
– медицина
– суспільствознавство.
– 1 стипендія на навчання англійською мовою в магістратурі та
докторантурі.
Рекомендовані галузі:
– енергетика
– сільське господарство
– інформатика
– навколишнє середовище.
Для кандидатів на урядову стипендію у 2018-2019 навчальному році
відкрита онлайн реєстрація за посиланням:
http://registr.dzs.cz/registr.nsf
Заявки можна подавати до 30 вересня 2017 року.
Детальна інформація про урядові стипендії та опис програми доступні на
веб-сторінці Міністерства освіти, молоді і фізичного виховання Чеської
Республіки
за
посиланням:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendia-vlady-ceske-republikyrozvojove-zeme-1
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Програма Рейгана-Фаселла 2018-2019

Національний фонд на підтримку демократії (NED) приймає заявки на
участь у стипендіальній програмі Рейгана-Фаселла, що надає можливість
активним борцям за демократію, вченим та журналістам провести п’ять місяців у
Вашингтоні – для виконання незалежних досліджень в галузі демократії в
окремій країні або регіоні.
За час програми учасники/ниці в інтелектуальній атмосфері зможуть
проаналізувати свій досвід, поділитися ним зі своїми колегами, провести
дослідження та підготувати публікації, вивчити і перейняти найкраще з досвіду
інших, а також встановити і розвинути професійні взаємини в мережі борців за
демократію у всьому світі. Проекти можуть розглядати економічні, політичні,
соціальні, правові та культурні аспекти демократичного розвитку та включати в
себе низку методологій та підходів.
Участь: Програма розрахована на п’ятимісячні семестри, протягом яких
учасники працюють над своїми проектами. Активіст(к)и зможуть зосередитися
на стратегії і методах розвитку демократії в цікавих для них країнах, а науковці
проведуть дослідження для підготовки публікацій.
Стипендіальна програма створена, в першу чергу, для підтримки
стипендіатів з країн з економікою, що розвивається і де зароджується
демократія. Однак заявки на участь в ній можуть також подавати видатні вчені зі
Сполучених Штатів та інших країн з розвиненою демократією. Активісти і
журналісти повинні мати достатній досвід роботи в своїй галузі, а науковці
повинні мати ступінь кандидата або доктора наук на момент подачі заявки.
Програма не фінансує професійне навчання, стажування або роботу студентів
для отримання ними наукового ступеня.
Практичне знання англійської мови є необхідною умовою.
Крайній термін подачі заявки: 15 жовтня 2017 р.

9

Конкурс
FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM

Fulbright Scholar Program: Проведення досліджень в університетах,
наукових та дослідницьких інституціях США на період від трьох до дев’яти
місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; діячі
культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без
наукового ступеня з досвідом роботи не менше п’яти років та аспіранти або
здобувачі напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку
гранту (1 вересня 2018 року).
Участь у Програмі – це можливість набути цінний досвід, зітканий з
десятків, сотень різних напрацювань й досягнень, удоступнених у
американському науковому середовищі; досвід, що базований на живому
спілкуванні «від людини до людини» й дискусійному обміні думками; досвід,
що спонукає не тільки робити порівняння й ініціювати зміни у власних
інституціях/сферах діяльності/дотичних галузях, але й стати їх активними
учасниками; досвід, що уможливлює вихід поза межі локального
інтелектуального простору через багатоактне спілкування й працю над
спільними проектами з науковцями й інституціями США, рівно ж як і інших
країн світу.
Галузі спеціалізації:
природничі дисципліни

гуманітарні,

суспільні,

точні,

технічні

та

Вимоги до кандидатів:
мати українське громадянство та проживати в Україні на
час проведення конкурсу;
•
вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому
для професійного спілкування в англомовному науковому середовищі;
•
повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну
гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм
обмінів.
•

Прийом документів триває до 15 жовтня 2017 р.
Більше інформації на сторінці Програми.
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International Entrance Leadership Scholarships at
University of Alberta in Canada
Страна: Canada;
Дедлайн: 18.12.2017
Тип гранта: For studying abroad;
Веб-сайт: ualberta.ca
Область наук: Общенаучные;
Источник: scholarship-positions.com
The University of Alberta is inviting applications for International Entrance
Leadership Scholarships. Scholarships are awarded to the student entering their first
year of an undergraduate degree program.
Applicants whose first language is not English are usually required to provide
evidence of proficiency in English at the higher level required by the University.
Course Level: Scholarships are available for pursuing the undergraduate degree
programme.
Study Subject: Scholarships are awarded to study the subjects offered by the
university.
Scholarship Award: $5,000
Number of Scholarship: Up to 8 scholarships are available.
Scholarship can be taken in Canada
Eligibility: Awarded to student(s) with superior academic achievement entering
their first year of an undergraduate degree program and who are studying on a Study
Permit. Selection based on leadership qualities as demonstrated by involvement in
extracurricular and community activities and academic standing.
Nationality: International students can apply for these scholarships.
College Admission Requirement
Entrance Requirement: Applicants must have previous degree.
Test Requirement: No
English Language Requirement: Applicants whose first language is not English are
usually required to provide evidence of proficiency in English at the higher level
required by the University.
How to Apply: Apply online through the International Major Scholarships in Bear
Tracks under Undergraduate Awards. If you are experiencing difficulties accessing the
Major International Scholarship application, please contact: awards-at-ualberta.ca
Application Deadline: The deadline to apply and for UAlberta to receive all
supporting information—including reference contact information and transcripts—is
December 18, 2017.

