
 
 

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  

ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ІДГУ 

 

І Н Ф О Р М У Є  
 про ГРАНТИ, СТАЖУВАННЯ, КОНФЕРЕНЦІЇ, 

НА ЯКІ МОЖНА ОТРИМАТИ ФІНАНСУВАННЯ  

 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АВСТРАЛІЇ (Мельбурн, Австралія) надає 

фінансування для аспірантів різних галузей наук. 

Фінансування щорічно в розмірі 30 000 доларів, витрати на переліт в 

розмірі 3 000 доларів. 

Термін подачі заявок – до 31 грудня 2018 року 

Більш детальна інформація: 

https://scholarships.unimelb.edu.au/awards/graduate-research-scholarships  

 

 

СТЕНФОРДСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  (Станфорд, Каліфорнія, США) запрошує 

аспірантів 

Університет оплачує навчання, всі збори та додаткові витрати для 

аспірантів (період до 6 років) 

Термін подача документів – до 28 вересня 2018 року 

Більш детальна інформація:  https://knight-hennessy.stanford.edu/  

https://scholarships.unimelb.edu.au/awards/graduate-research-scholarships
https://knight-hennessy.stanford.edu/


 
 

НАУКОВІ СТИПЕНДІЇ НІМЕЧЧИНИ 

Палата депутатів Берліну надає фінансування для 15 науковців 

щорічно. 

Фінансування по шукачів – 1,1 тис. євро в місяць 

Фінансування кандидатів наук – 1,6 тис. євро в місяць 

Період стажування – 10 місяців 

Оплачуються транспортні витрати. 

Термін подачі документів – до 15 грудня 2018 року. 

Детальна інформація:  

http://www.fu-berlin.de/ru/sites/moscow/ausschreib... 

 

ОПЛАТА УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ В США 

Якщо ви цікавитесь темою міжнародної безпеки та маєте бажання 

поділитися результатами своїх досліджень з колегами, подавайте заявки 

на Гарвардську міжнародну конференцію по безпеці, яка буде 

проводитися 14-15 жовтня 2018 р. у Кембриджі.  

Організатори оплачують 500 доларів на проїзд і харчування. 

Термін подачі заявки – до 5 вересня 2018 року. 

Більш докладна інформація:  

http://people.fas.harvard.edu/~jkertzer/HISC2017/  

 

СТАЖУВАННЯ В ШВЕЙЦАРІЇ 

Напрямки: економіка, право, політологія, міжнародні відносини. 

Оплата – 1 500 євро на місяць. 

Терміну подачі заявок немає. 

Стажування відбувається у Всесвітній торговій організації (ВТО) в 

головному офісі в Женеві. 

Період стажування – до 24 тижнів. 

http://www.fu-berlin.de/ru/sites/moscow/ausschreibungen/2017_09_15_abgeordnetenhaus_2018.html
http://people.fas.harvard.edu/


ПРЕКРАСНА МОЖЛИВІСТЬ МОЛОДИМ СПЕЦІАЛІСТАМ ОТРИМАТИ 

МІЖНАРОДНИЙ ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД . 

Інформація: https://erecruitment.wto.org 

 

СТАЖУВАННЯ В ДАНІЇ АБО АВСТРІЇ 

Напрямки: політологія, право, міжнародні відносини. 

Вік – до 35 років 

Оплачується стажування в розмірі 650 євро в місяць та проживання. 

Термін подачі заявки – до 1 жовтня 2018 року. 

Період стажування – 6 місяців. 

Місце стажування – Відень або Копенгаген, секретаріат 

Парламентської асамблеї ОБСЄ. 

Інформація: http://www.oscepa.org 

 

 

https://erecruitment.wto.org/
http://www.oscepa.org/

