Національна академія
державного управління при Президентові України

Відділ забезпечення міжнародних зв’язків

13 червня 2017 року

Інформаційна
листівка
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
Увага! Оголошується конкурс на отримання стипендії на безкоштовне навчання
на PhD програмі в Інституті публічного управління Туреччини та Близького Сходу!
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Стипендії на навчання на PhD програмі в Інституті
публічного управління Туреччини та Близького Сходу
(Public Administration Institute for Turkey and the Middle East)
Організатор: Інститут публічного управління Туреччини та Близького Сходу (TODAIE,
www.todaie.edu.tr).
Про інститут: Інститут засновано 1952 року на основі угоди про технічну допомогу між
Республікою Туреччина та ООН. Головна мета інституту – розвиток державного
управління відповідно до сучасних підходів, підготовка фахівців для управління та
науковців у галузі державного управління. При інституті існують п’ять центрів, які
забезпечують освіту, дослідження, видавничу діяльність та документообіг у своїй галузі:
Центр

місцевого

врядування,

Центр

безперервної

освіти,

Центр

з

електронного

врядування, Центр міжнародних зв'язків, Центр з вивчення прав людини та громадянства.
Співробітництво з міжнародними організаціями: IIAS, IASIA, EAPAA та ін.
Програма, за якою пропонується стипендія: Доктор філософії з політології та
публічного управління (Ph.D. in Political Science and Public Administration).
Вартість навчання: безкоштовно.
Мова викладання: англійська.
Фінансування: студенти безкоштовно забезпечуються одномісною кімнатою в гуртожитку
та триразовим харчуванням, а також авіаквитками.
Тривалість навчання: з 18 вересня 2017 року по 27 квітня 2018 року.
Учасникам необхідно отримати студентську візу до прибуття в Туреччину.
Стипендія: 1200 турецьких лір щомісяця.
Програма навчання: студент має пройти принаймні 8 курсів, які рівномірно розподілені
між семестрами. Програма повинна складатись максимально з 12 семестрів. Студентам
необхідно скласти кваліфікаційний іспит та захистити наукову роботу. Також студенти
братимуть участь у конференціях та семінарах, які проходитимуть на англійській мові.
Вимоги до кандидатів:
Досвід перебування на посаді державного службовця;
Освітній рівень не нижче магістра;
Високий рівень володіння англійською мовою (для іспиту TOEFL на знання
англійської мови - це від 550 балів PBT, 80 балів ІВТ, 6 балів для іспиту IELTS).
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Подання заявок:
Якщо Ви зацікавлені в отриманні стипендії на навчання на PhD програмі, надішліть для
участі у конкурсному відборі Ваше детальне CV (українською та англійською мовою),
мотиваційний лист (українською та англійською мовою), документ, що засвідчує
рівень володіння англійською мовою, копію диплому магістра і додаток до диплому,
копія закордонного паспорту (першої сторінки) до 03 липня 2017 року на електронну
адресу

відділу

забезпечення

napa.international@ukr.net

міжнародних

зв'язків

Національної

академії:
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До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію Інформаційного
вісника / Інформаційної листівки, надішліть повідомлення
на нашу електронну адресу та додайте коротку інформацію
про себе та свою організацію (прізвище, ім’я, назва
організації, ваша посада, електронна адреса, контактний
телефон).
Більше інформації про заходи міжнародного характеру
Ви зможете дізнатися на сайті Національної академії
державного управління при Президентові України
в рубриці «Міжнародне співробітництво»
www.academy.gov.ua
або на сторінці відділу в мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/napa.international/

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління
при Президентові України
Відділ забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207-208
м. Київ, 04050
Інформаційну листівку підготувала:
Вікторія Ткаченко

