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Шановні колеги!
Відділ з академічної мобільності інформує Вас щодо можливостей
участі в конференціях, стажуваннях та конкурсах, отримання стипендій та
грантів, тощо (інформаційні листи додаються).
Прошу розповсюдити цю інформацію серед студентів та співробітників,
яким ця інформація може бути цікавою, а також інформувати щодо участі
співробітників кафедри у міжнародних заходах, програмах, тощо.
У свою чергу, співробітники Відділу з академічної мобільності готові
надати сприяння та підтримку.

З повагою,
Проректор з науково-педагогічної
(інноваційної та науково-дослідної роботи)

Загайко А.Л.

Вик.: Сова К.Ю.

http://en.nuph.edu.ua/academic-mobility-department/

КОНФЕРЕНЦІЇ

6-а конференція NovAliX «Біофізика у відкритті ліків» 2019
Тема: Розвиток синергії між біофізикою і медичної хімією для поліпшення
якості ліків
Дати: 20-22 березня 2019 р.
Місцезнаходження: Канни, Франція
Опис: Шосте видання конференції знову має намір об'єднати біофізиків і
хіміків-медиків, оскільки синергія між їх дисциплінами є ключовою для
забезпечення більш якісних ліків в більш короткі терміни.
Сесії: Хімічна біологія спільно з біофізикою для відкриття ліків;
Рентгенівська кристалографія - кріо-ЕМ компліментарність; Інструменти для
біофізичних

і

структурних

досліджень;

Методи

на

основі

MS;

Характеристика малих молекул, що зв'язуються з РНК
Кінцевий термін подання заявок: 14 лютого 2019 р.
Реєстраційний внесок: 498 євро (студенти і аспіранти); 792 євро
(викладачі); 50,00 EUR (тези для стендових доповідей)
Тел.: +32 (0) 10 45 47 77
E-mail: info@LDOrganisation.com

4-й Всесвітній конгрес з останніх досягнень в області нанотехнологій
(RAN'19)
Дати: 14-16 квітня 2019 р.
Місцезнаходження: Рим, Італія
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Опис: RAN'19 складається з 2 конференцій (4-а Міжнародна конференція з
наноматеріалів, нанопристроїв, виготовлення і характеризації ТА 4-а
Міжнародна конференція з наномедицини, доставці ліків і тканинної
інженерії), в той час як кожна конференція має окрему тему, між ними існує
значний зв'язок, що послужило підставою організації цього Конгресу.
Мета: цей захід об'єднає експертів в кожній із спеціалізованих областей і в
той же час дає можливість перехресного обміну ідеями з інших тісно
пов'язаних областей досліджень.
Тел.: + 1-613-834-9999
E-mail: info@rancongress.com

4-а Міжнародна конференція з наноматеріалів, нанопристроїв,
виготовлення і характеризації (ICNNFC'19)
Дати: 14-16 квітня 2019 р.
Місцезнаходження: Рим, Італія
Опис: ICNNFC'19 прагне стати провідною щорічною конференцією в
областях, пов'язаних з наноматеріалів, нанопристроїв, виготовленням і
характеризацією.
Мета: зібрати вчених з усього світу для подання досягнень у відповідних
областях і створення середовища, що сприяє обміну ідеями та інформацією.
Ця конференція також надасть ідеальне середовище для розвитку нових
відносин співробітництва і зустрічей з експертами з основ, додатків і
продуктів згаданих областей.
Кінцевий термін ранньої реєстрації: 5 лютого 2019 р.
Реєстраційний внесок: 450 євро (для студентів); 650 євро (без студентів)
Тел.: + 1-613-834-9999
http://en.nuph.edu.ua/academic-mobility-department/

E-mail: info@icnnfc.com

4-а Міжнародна конференція з наномедицини, доставці ліків і тканинної
інженерії (NDDTE'19)
Дати: 14-16 квітня 2019 р.
Місцезнаходження: Рим, Італія
Опис: NDDTE'19 прагне стати провідною щорічною конференцією в
областях, пов'язаних з наномедициною, доставкою ліків і тканинною
інженерію.
Мета: зібрати вчених з усього світу для подання досягнень у відповідних
областях і створення середовища, що сприяє обміну ідеями та інформацією.
Ця конференція також надасть ідеальне середовище для розвитку нових
відносин співробітництва і зустрічей з експертами з основ, додатків і
продуктів згаданих областей.
Кінцевий термін ранньої реєстрації: 5 лютого 2019 р.
Реєстраційний внесок: 450 євро (для студентів); 650 євро (без студентів)
Тел.: + 1-613-834-9999
E-mail: info@nddte.com

Біогетероцікли 2019 - XVIII Міжнародна конференція з гетероциклами
в біоорганічній хімії
Дати: 17-20 червня 2019 р
Місцезнаходження: Гент, Бельгія
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Опис: Конференція по біогетероціклам, ініційована професором Хенком ван
дер Пласа в 1980 році, є подією присвяченою синтезу та біологічної
активності гетероциклічних сполук, яке проходить раз на два роки в Європі.
Мета: забезпечити неформальну зустріч, яка сприяє плідній взаємодії між
молодими

вченими,

визнаними

вченими,

визнаними

міжнародними

доповідачами та промисловими експертами про нові тенденції та нові
розробки, пов'язаними з гетероциклами в хімії, біології, медицині,
сільському господарстві і т. д.
Вартість ранньої реєстрації (26/02/2019): 300 євро (студенти і аспіранти);
550 євро (викладачі)
Кінцевий термін подання усних доповідей: 26 лютого 2019 р.
Кінцевий термін подання постерів: 24 апреля 2019 р.
Тел.: +32 (0) 10 45 47 77
E-mail: info@LDOrganisation.com

СТАЖУВАННЯ

Стажування в Європейському економічному та соціальному комітеті
Місцезнаходження: Брюссель, Бельгія
Кінцевий термін подання заявки: 30 вересня та 31 березня (щороку)
Види стажувань: довгострокові (до 5 місяців для випускників закладів
вищої освіти будь яких років з країн-членів ЕС та не членів ЕС);
неоплачувані короткострокові (1-3 місяці для студентів та нещодавніх
випускників з країн-членів ЕС та не членів ЕС)
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Процес подання заявки: довгострокові – заповнення онлайн форми;
короткострокові

-

потрібно заповнити заявку (з

копією

диплома

або

довідкою з місця навчання, медичною довідкою та довідкою про відсутність
судимостей)

і відправити її поштою за

адресою:

EESC, Official responsible for traineeships, 99 rue Belliard, B-1040 Brussels.
Докладніше

СТИПЕНДІЇ

Індивідуальні стипендії в рамках програми Марії Склодовської-Кюрі
Опис: Індивідуальні стипендії є відмінним варіантом для досвідчених
дослідників, які прагнуть розвинути свою кар'єру, працюючи за кордоном.
Вони пропонують захоплюючі нові можливості навчання.
Дисципліни: широкий спектр дисциплін
Типи

індивідуальних

стипендій:

європейські

стипендії,

глобальні

стипендії
Європейські стипендії: відкриті для дослідників, які подорожують по
Європі, а також для тих, хто приїжджає з інших частин світу; для тих, хто
хоче відновити свою дослідницьку кар'єру після перерви, такої як відпустка
по догляду за дитиною; може допомогти дослідникам, які повертаються в
Європу, знайти нову посаду; ці стипендії проводяться в ЄС або асоційованих
країнах і тривають від одного до двох років.
Глобальні стипендії: фінансують посади за межами Європи для дослідників
з ЄС або асоційованих країн; тривалість від двох до трьох років; дослідник
повинен повернутися на один рік в організацію, що базується в ЄС або
асоційованих країнах.
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Обидва типи стипендій можуть також включати період відрядження до трьох
або шести місяців до іншої організації в Європі.
Вимоги до кандидатів: досвідчені дослідники з усього світу з докторським
ступенем або принаймні чотирирічним досвідом роботи на повну ставку до
моменту закінчення прийому заявок.
Фінансування: стипендія покриває витрати на проживання, поїздки та
сім'ю, витрати на навчання, мережеву кооперацію і дослідження стипендіата,
а також витрати на управління і непрямі витрати по проекту (грант надається
приймаючій організації, зазвичай університету, дослідницькому центру або
компанія в Європі)
Подати заявку

ДОСЛІДЖЕННЯ

Науково-дослідні посади для кандидатів наук з біофізики в Центрі
нанонауки в Мюнхенському університет імені Людвіга і Максиміліана
Тема: Поява самовідтворення на Землі в її перший мільярд років
Заробітна плата: близько 3 650 євро на місяць і близько 4 050 євро через рік
Робоча мова: англійська.
Вимоги: наявність ступеня кандидата наук або підготовка до захисту
кандидатської дисертації по пов'язаної темі; якісні публікації; сильна наукова
мотивація; високий інтерес до міждисциплінарних досліджень
Кінцевий термін подання заявок: 10 лютого 2019 р.
Тел.: + 49-89-2180 5791
E-mail: hennig@cens.de
http://en.nuph.edu.ua/academic-mobility-department/

ГРАНТИ
Конкурсний відбір проектів на отримання державних грантів від
Міністерства економічного розвитку України
Опис: Це експериментальний проект державної підтримки інновацій та
винахідництва, який ініціювало Мінекономрозвитку разом з Державною
інноваційно-кредитною

установою.

Проект

допоможе

винахідникам

реалізувати свої винаходи, розробки, корисні моделі, не просто на папері, а
впровадити у реальне виробництво. Оцінка проектів відбуватиметься за
низкою критеріїв, як от “новизна”, “ступінь готовності до комерційного
впровадження”,

“соціальна

або

ринкова

доцільність”,

“наявність

правоохоронних документів”, “строк впровадження” та інші показники.
Загальний бюджет: 100 млн. гривень
Кінцевий термін подання заявки: 30 вересня 2019 р.
Подати заявку: https://www.sfii.gov.ua/submit-invention/
Тел.: +38 (044) 354 04 70
E-mail: office@sfii.gov.ua

Програма ґрантів на 2018—2019 від Наукового Товариства ім.
Шевченка в США
Вимоги до проектів: дослідницькі проєкти, які стосуватимуться широкого
кола питань, пов’язаних з україністикою. І хоча пріоритети надаватимуться
проєктам у галузях гуманітарних і соціальних наук, подання на дослідження
в інших ділянках також примайтимуться, якщо становитимуть вагомий
внесок в україністику.
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Максимальна сума ґранту: $ 5 000 (для індивідуального подання), $ 7,500
(для колективного)
Види грантів: ґранти для досліджень, ґранти на написання дисертацій
(можуть приймати участь студенти аспірантури

при університеті або

науково-дослідницькому інституті)
Кінцевий термін подання заявок: 1 лютого 2019 р.
E-mail: grants@shevchenko.org info@shevchenko.org

КОНКУРСИ

Конкурс есе від Міжнародного валютного фонду
Опис: цей конкурс відкритий для аспірантів з усього світу, а також для тих,
хто закінчив програму магістратури або вище в 2018 році.
Тема:

Дослідження

показали,

що

надмірна

нерівність

шкодить

економічному зростанню і завдає шкоди соціальній структурі, підриваючи
довіру і заважаючи людям повністю розкрити свій потенціал. Як можна
відстежити нерівність в 21 столітті?
Обсяг есе: 1500 слів або менше
Мова: англійська
Кінцевий термін подання заявок: 31 cічня 2019 р.
Есе-переможець буде опубліковано в наступному випуску журналу F&D на
шести мовах, як в друкованому, так і в онлайновому режимі, для провідних
політиків, центральних банкірів, вчених, економістів, експертів з розвитку,
журналістів та інших.
E-mail: fanddcompetition@imf.org
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Отримати більш детальну інформацію та надіслати заявку на включення Вашої електронної адреси до
Відділ з академічної мобільності НФаУ продовжує розпочату у 2018-2019 н.р. електронну розсилку
автоматичної
розсилки
електронною
поштою можна
за тел. 706-30-71
email:
щотижневого
дайджесту
з повідомленнями
про міжнародні
грантовітата стипендійні програми,
eugrants@nuph.edu.ua.
можливості участі у міжнародних стажуваннях
та конференціях, семінарах тощо. Актуальну інформацію
щодо міжнародних заходів можна знайти на офіційній веб-сторінці Відділу: http://nuph.edu.ua/vidil-zakademichnoi-mobilnosti/. Отримати більш детальну інформацію та надіслати заявку на включення Вашої
електронної адреси до автоматичної розсилки електронною поштою можна за тел. 706-30-71 та email:
eugrants@nuph.edu.ua.
Відповідальність за відповідність змісту заходу заявленій програмі несе організатор заходу.
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