Національна академія державного управління
при Президентові України
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

================================================================================

Програма академічних обмінів ім. Фуллбрайта в Україні, США
http://www.fulbright.org.ua/
Fullbright Faculty Development Program
Умови програми: стипендія індивідуальна, на конкурсній основі, надається на
проведення досліджень, відвідування лекцій та участь в наукових
конференціях.
Тривалість: 9-10 місяців (навчальний рік).
Фінансування: фінансується навчання, переліт,
додаткові витрати на книжки, медичне страхування.

щомісячна

стипендія,

Цільова аудиторія: особи до 40 років з 3-річним професійним досвідом:
викладачі, аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня;
кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих
навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ.
Умови надання фінансування: громадянство України, вільне володіння
англійською мовою (не менше 80 балів TOEFL iBT), повернення в Україні після
закінчення програми щонайменше на 2 роки.
Документи до подання: комплект документів, що складається з анкети,
обов’язкових додаткових форм, 3-х рекомендаційних листів, копій всіх
документів про вищу освіту та документів про наукові ступені та звання
(завірені установою, що видала).
Термін подання заяв: до 1 листопада щороку.

ЩОРІЧНІ КОНКУРСИ

Для студентів старших курсів та випускників ВНЗ
Fulbright Graduate Student Program: Навчання в американських
університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У
конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів та випускники ВНЗ.
Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення
стипендії.
Термін подання документів: до 16 травня щороку.
Додаткова інформація:
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html

Для молодих викладачів та дослідників
Fulbright Faculty Development Program: Проведення досліджень в
університетах США тривалістю від шести до дев'яти місяців. У конкурсі
можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним
досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового
ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори
вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ;
журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у
сфері управління культурою; працівники громадських організацій (НДО).
Термін подання документів: до 1 листопада щороку.
Додаткова інформація:
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html

Для кандидатів та докторів наук, дослідників та аспірантів
напередодні захисту
Fulbright Scholar Program: Проведення досліджень в університетах
США тривалістю 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; аспіранти напередодні захисту, які отримають науковий
ступінь до початку гранту.
Термін подання документів: до 15 жовтня щороку.
Додаткова інформація:
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html

Для
профілю

викладачів

та

фахівців

соціально-гуманітарного

The Fulbright Scholar-in-Residence Program: Програма покликана
сприяти налагодженню й розвитку наукової й культурної співпраці у коледжах
й університетах США, що недопредставлені або ж мають малий досвід у сфері
міжнародної освіти, через запрошення фахівців на викладання, поглиблення
навчальних курсів й уведення нових навчальних програм, започаткування
спільних наукових проектів й академічних обмінів. Відбором кандидатів на
участь у Програмі займається американська сторона відповідно до заявки
навчального закладу.
Термін подання документів: підлягає визначенню.
Додаткова інформація:
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/22/scholar-in-residence.html

Для навчальних та наукових установ України
U.S. Fulbright Scholar Program: Запрошення американських науковців й
фахівців різного профілю для викладання й проведення дослідження на термін
від одного семестру до двох.
Термін подання документів: до 31 жовтня щороку.
Додаткова інформація:
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/39/us-scholar.html
Fulbright Specialist Program: Запрошення фахівців на термін від двох до
шести тижнів для читання лекцій; участі у наукових програмах й конференціях;
консультування керівників й адміністраторів з питань управління освітою;
проведення семінарів, спрямованих на підвищення кваліфікації українських
спеціалістів; осучаснення навчальних програм й оновлення навчальних
матеріалів; започаткування спільних наукових проектів і програм обмінів.
Термін подання документів: за три-чотири місяці до наміченої дати
приїзду.
Додаткова інформація:
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/40/us-specialist.html

