Запрошуємо долучитись до німецьких індивідуальних програм!
DAAD пропонує безкоштовний онлайн-курс: як подати заяву на PhD у Німеччині
Загальний час навчання займе приблизно шість-дев'ять годин. Ви дізнаєтесь про
наступні аспекти PhD у Німеччині:
• де знайти пропозиції PhD,
• вимоги до заявок та як написати хорошу заявку,
• характеристики німецького дослідницького ландшафту,
• як переконати керівника свого проекту.
Курс буде доступний online до 30 квітня.
Більше інформації за посиланням - http://www.research-in-germany.org/en/jobs-andcareers/info-for-phd-students/how-to-obtain-a-phd/phd-course.html
Форум «Green Talents award 2020»
Міжнародний форум "Green Talents – International Forum for High Potentials in
Sustainable Development" запрошує вас подати заяву на участь та представити
результати ваших досліджень широкій аудиторії.
Він включає в себе запрошення відвідати Science Forum у жовтні 2020 року (повністю
оплачена двотижнева поїздка), повністю оплачене наукове стажування у Німеччині
тривалістю до трьох місяців в організації за вашим вибором у 2021 році, необмежений
доступ до мережі випускників престижної програми "Green Talents".
Подавати заяви можуть студенти магістерських, аспірантських програм, постдоки, а
також молоді спеціалісти з досвідом роботи до трьох років, які приділяють особливу
увагу питанням сталого розвитку. Пошукачі мають гарно володіти англійською мовою
та мати оцінки вище середнього рівня.
Дедлайн подачі 19 травня 2020.
Більше інформації за посиланням - https://www.greentalents.de/
Стипендійна програма GFPS
Програма стипендій GFPS для українців у Німеччині пропонує:
щомісячний грант у розмірі 735 євро,
можливість провести семестр у державному університеті на ваш вибір у ФРН та
підтримку при зарахуванні,
підтримку міськими групами GFPS, наприклад, активними за місцем навчання,
безкоштовну участь у двох наукових та культурних семінарах на початку та в кінці
семестру.
Хто може подати заявку?

українці з основним місцем проживання на території України, що:
є студентами під час подання заявки та під час перебування на стипендії та ще не
досягли 26 років,
не брали участі в стипендіальній програмі у ФРН більше одного семестру,
володітимуть німецькою мовою до початку стипендії на рівні, що забезпечує вільне
спілкування,
виступають за громадянське суспільство та зацікавлені в європейській ідеї.
Кінцевий термін подання заяв (враховується час електронної подачі заявки):
• для зимового семестру – до 30 квітня календарного року,
• для літнього семестру – до 22 жовтня попереднього року перед початком семестру.
Більше інформації за посиланням - https://www.gfps.org/stipendien/deutschlandstudium/ukraine/
Стипендії Copernicus
Copernicus, некомерційне об’єднання, щосеместрово надає стипендії студентам зі
Східної Європи для семестрового навчання в одному з університетів Берліна або
Гамбурга та закінчення навчальної практики.
До участі запрошуються висококваліфіковані та вмотивовані студенти з добрим
знанням німецької мови, які беруть активну участь в розбудові громадянського
суспільства. Стипендіати живуть у приймаючих родинах та отримують стипендію.
Кінцевий термін подачі документів: 01 березня для наступного зимового семестру
(навчання починається першого жовтня) та 30 вересня для наступного літнього
семестру (навчання починається першого квітня).
Більше інформації за посиланням - https://www.copernicus-stipendium.de/

