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 Fulbright Graduate Student Program 
Документи приймаються до 16 травня. 

 

Всі спеціальності крім таких, як: бухгалтерський 
облік, аудит, логістика, менеджмент, маркетинг, 
бізнес, управління бізнесом 

 
 Fulbright Faculty Development 
Program 

   Прийом документів– до 1 листопада 

 



 Подача документів – до 15 травня  

 

 Пріоритетні напрями: аграрні науки, 
екологія та охорона навколишнього 
середовища, право, державне управління, 
альтернативна енергетика, аерокосмічна 
інженерія 



 Для студентів / випускників за 
спеціальністю менеджмент або 
інженерія  

 

 Документи приймаються до 28 лютого  

 

 Особливість - лист-запрошення від 
французького навчального закладу 



 Програма припускає відвідування 
польських університетів, участь у лекціях, 
тренінгах, семінарах та культурних заходах  

 Вік учасників - від 18 до 21 року  

 Прийом заявок - до 14 грудня  

 Повне фінансування проживання, 
харчування, витрати на проїзд 
покриваються до 170 злотих 



 1 рік курсів корейської мови + 2 роки 
магістратури  

 1 рік курсів корейської мови + 3 роки 
аспірантури  

 Пріоритетні області - природні і технічні 
науки  

 Необхідний сертифікат з англійської мови  

 Період подачі документів: 3 лютого - 31 
березня 



 Для студентів 1-4 курсів  

 Повне фінансування перебування і навчання 
в американському університеті протягом 
року  

 Обов'язкове проходження у другому 
семестрі навчання практики на 
американських підприємствах або в 
організаціях  

 Подача документів - до 28 лютого 



 

 Наукові стипендії для аспірантів  

 

 Стипендії для випускників українських 
університетів на навчання в німецькому 
ВНЗ за магістерською програмою для 
отримання диплома магістра 



Project name Project website 

1. ALRAKIS II 

2. EUROEAST 

3. BACKIS 

4. IANUS I 

5. IANUS II 

6. MID 

7. WEBB 

8. EMINENCE I 

9. EMINENCE II 

10. TEMPO 

11. ELECTRA 

12. ACTIVE 

13. EFFORT 

14. EMBER 

15. HERMES 

16. HUMERIA 

17. INFINITY 

18. MEDEA 

www.alrakis.eu; www.alrakis2.eu 

www.euroeast.polito.it 

www.wbackis.univ-montp2.fr/backis-

project 

www.ianus.uaic.ro 

www.ianus.uaic.ro 

www.utu.fi/sivustot/mid/ 

www.unibo.it/WEBB/default.htm 

www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCE/in

dex.php 

www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCEII/ 

www.tempo.fa.utl.pt 

www.electra-project.eu 

www.active.meil.pw.edu.pl 

www.erasmusmunduseffort.teithe.gr 

www.ember.us.es 

www.erasmusmundus-hermes.uoa.gr  

www.humeria.eu 

www.infinity.fa.ulisboa.pt 
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http://www.wbackis.univ-montp2.fr/backis-project
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http://infinity.fa.ulisboa.pt/


 Target Group 1 

 Target Group 2 

 Target Group 3 

 

 Full-degree programmes 

 Exchange programmes 

 

 Студенти - 1000 євро на місяць  

 Аспіранти - 1500 євро на місяць 

 

 



 Мотиваційний лист  

 Рекомендаційні листи  

 Резюме  

 Список академічних досягнень + 
сертифікати  

 

 Подача документів - з початку листопада 
до кінця лютого 



– це нова програма ЄС в галузі освіти, підготовки, 
молоді та спорту на період 2014-2020 рр. Для 
країн-партнерів програми (включаючи Україну) 
відкривається низка можливостей для студентів, 
дослідників, працівників вищих навчальних 
закладів, молодіжних організацій та інших 
інституцій. Усі ці можливості фінансуються 
Європейським Союзом. Програма працює за 
трьома ключовими напрямами діяльності: КА1: 
Навчальна мобільність. КА2: Співпраця задля 
інновацій та обміну кращими практиками 
(Стратегічні партнерства, Альянси знань та 
Розвиток потенціалу). КА3: Підтримка 
реформування. 

 



Резюме Europass  

 Шаблон для складання резюме можна 
знайти на сайті 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/d
ocuments/curriculum-vitae 




