23/12/2016
Вип:ск №217

До :ваги
деканів фак:льтетів, директорів інстит:тів та
керівників підрозділів :ніверситет:!
Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід
217 вип:ск: інформаційного бюлетеня
„Джерело”
в гал:зі міжнародної на:ково-техніёної та
зовніѐньоекономіёної діяльності НТУУ „КПІ”

В ЦЪОМУ НОМЕРІ

1. Програма Vnrbs для проведення досліджень : Швеції ..…………….…...............................................................................2
2. Аспірантська програма Технологіёного :ніверситет: Коті, Японія …………………….……………….…...3
3. Програма “FrentenrL” для молодих дослідників від компанії Volkruatem …………..……………..….4
4. Дослідницькі стипендії в :ніверситеті Фрайб:рга, Швейцарія …...………………………………………............5
5. Гранти Президента України для молодих :ёених …………………………………………………………………..….….….6
6. Стипендії Виѐеградського фонд: ...………………………………………………………………………………………………….…..…...7
7. Грант на вивёення нанос:п:тникових технологій : Японії ……………………………...…………………….......8
8. Інформаційні технології: :правління стартап-компаніями, програма SABIT (США) …….…....9
9. Літня програма “DESY” для ст:дентів природниёих спеціальностей, Німеёёина …….……..10
10. Літня освітня програма :ніверситет: Лозанни, Швейцарія ………………………………………….………....11
11. Стипендія на навёання в національном: :ніверситеті Сингап:ра ……………….………………..……...12

1. ПРОГРАМА VISBY ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЪ У ШВЕЦІЇ

Д
Дедл жерело
айн:
10.01
.17

А

спіранти та на:ковці мож:ть пода-

Необхідні док:менти:

вати заявки для :ёасті в програмі



Онлайн-заявка



Лист-запроѐення



CV на:кового керівника / контактної особи

‘Vnrbs”, яка передбаёає проведення
досліджень терміном до 6 – 12 мі-

сяців (залежно від стат:с: на:ковця). Уёасть

зі ѐведської :станови

: програмі мож:ть брати також досвідёені на:ковці (ті, які отримали ст:пінь кандидата на-



:країнського :ніверситет: / :станови

:к до 2011 рок:).

(тільки для аспірантів)

Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: проведення досліджень.
Розмір грант:: SEK 15 000 на місяць для аспіра-

Лист підтримки від на:кового керівника з



CV на:кового керівника з :країнського :ніверситет: (тільки для аспірантів)



AbrLracL



Дослідницька пропозиція



CV апліканта

та вёеною радою. Первинна оцінка заявки бере



Мотиваційний лист

до :ваги академіён: освіт: апліканта, особис-



Список п:блікацій (бажано)

т: мотивацію і досвід в гал:зі проект:, над



Копії дипломів



Контакти двох осіб, які мож:ть надати ре-

нтів; SEK 18 00 на місяць для молодих та досвідёених на:ковців.
Заявки оцінюються Шведським інстит:том (SI)

яким б:де проводитись дослідження. Також
оцінюється потенціал дослідної пропозиції щодо її на:кової якості, оригінальності, методологіёного підход:, а також акт:альність. В остатоёном: відборі кандидатів SІ розгляне питання про розподіл стипендій : відповідності
до академіёних гал:зей, :ніверситетів, цілей

комендацію
Детальніѐе: sLLprJ//emt.rn.re/arear-ou-operaLnom/
rcsolarrsnpr-amq-tramLr/tnrbs-protrappe/tnrbsprotrappe-rcsolarrsnpr-uor-psq-rLuqner-amqporLqocLoral-rerearcs/.

дослідження, національності і статі аплікантів.
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2. АСПІРАНТСЪКА ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОТІ, ЯПОНІЯ

рело .03.17
е
ж
Д н: 17
ай
Дедл

Т

ехнологіёний :ніверситет в м. Коті,

списк: Lse SSP Rerearcs ProoecL InrL.

Японія (Kocsn UmnterrnLs ou Tecsmolots),

2. Заповнити і подати всі необхідні док:менти

пропон:є іноземним аплікантам сти-

поѐтою (продивіться повний перелік необхід-

пендію для навёання на інженерном:

них док:ментів - InrL uor SSP ApplncaLnom Docu-

фак:льтеті.

pemLr).

Рівень: аспірант:ра.

Необхідні док:менти (потрібно обрати дослід-

Мова викладання: англійська

ницький проект з перелік: на сайті :ніверсите-

Розмір грант::



Заявка



Диплом бакалавра + оцінки



Диплом магістра + оцінки

ти;



Диплом магістра, перекладений англійською

можливий тревел-грант.



Опис попереднього дослідження англійсь-



оплата коѐтів на вст:п і навёання;



оплата коѐтів на проживання;



150,000 йєн щомісяця на дослідницькі витра-



т:):

кою

Вимоги до кандидатів
1. Вік до 35-ти років на момент отримання грант:.
2. Вже мати або б:ти на ѐлях: до отримання
магістерського ст:пеня до момент: отримання грант:.
3. Мати відмінн: академіён: :спіѐність : визнаном: :ніверситеті.
4. Мати бажання, достатні знання та на:ково-



Два підписані рекомендаційні листи



Дослідницька пропозиція



Довідка про стан здоров’я англійською мовою

Контакти
Адреса, на як: надсилаються всі необхідні док:менти:
ImLermaLnomal RelaLnomr Dntnrnom

дослідницькі навиёки для роботи над одним

Kocsn UmnterrnLs ou Tecsmolots

з визнаёених на:кових проектів.

Torasapaqa, Kapn CnLs

5. Володіти англійською мовою на високом:
рівні.
Процес подання заявки
1. Обрати один або два на:кових проекти зі

Kocsn 782-8502, JAPAH
TelJ +81-887-53-1130
FaxJ +81-887-57-2000
Детальніѐе за посиланням.
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3. ПРОГРАМА “FREIGEIST” ДЛЯ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ ВІД КОМПАНІЇ VqIKSWAGEH

рело
е
ж
Д
.10.17
2
1
:
айн
л
д
е
Д

К

можна знайти в розділі “Інформація для
заявників” на сайті організатора.
омпанія Volkruatem підтрим:є
молодих на:ковців зі всіх спе-

ціальностей та виділяє гранти на проведення досліджень в Німеёёині в рамках
стипендіальної програми 'FrentenrL'.
Програма сфок:сована на молодих
дослідниках (до 5 років пост докторського досвід:), які працюють на межі с:сідніх гал:зей або дисциплін.
Ініціатива "FrentenrL" пропон:є свобо-

Заявки повинні б:ти подані в електронном: вигляді ёерез портал програми.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: проведення досліджень.
Розмір грант:: покриття витрат на проживання і дослідження.
Критерії відбор: кандидатів:


Кваліфікація апліканта.



Здатність до самостійного дослідження.

д: для творёого мислення, в той же ёас
забезпеё:юёи підтримк: протягом при-



Оригінальність та якість проект:.

наймні 5 років і в довгостроковій перспе-



Констр:ктивний підхід до можливих

ктиві надає можливість кар’єрного розвитк: в на:ково-дослідницькій організації
або :ніверситеті в Німеёёині. Стипендіальна програма навіть вклюёає в себе можливість застос:вання додаткових компонентів протягом період: фінанс:вання
(наприклад, транспортні витрати і т.д.).

ризиків.
Контакти:
nmuo@tolkruatemrLnuLumt.qe.
Детальніѐе: sLLprJ//
uuu.tolkruatemrLnuLumt.qe/mc/em/uumqnmt/
perromr-amq-rLrucLurer/urentenrLuelloursnpr.sLpl.

Деталі :мов і процед:р: подаёі заявки
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4. ДОСЛІДНИЦЪКІ СТИПЕНДІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ ФРАЙБУРГА, ШВЕЙЦАРІЯ

Дедл Джерело
айн:
2
31.07 8.02.2017
.2017
/

А

дміністрація :ніверситет: Фрайб:рга, Швейцарія, заохоё:є іноземних на:ковців здійснювати дослідження в :ніверситеті. До :ёасті
запроѐ:ються як аспіранти, так і дослідники зі ст:пенем. Тривалість проведення досліджень – 4 місяці для аспірантів, 1 – 3 місяці
(максим:м 5) для кандидатів на:к.

Спеціальності: всі спеціальності :ніверситет:. Перелік можна знайти за посиланням: sLLpJ//uuu.umnur.cs/recsercse/em/arear.
Розмір грант::


Для аспірантів – CHF 1 700 на місяць.



Для дослідників зі ст:пенем кандидата на:к – CHF 1 900.

Док:менти треба надсилати онлайн та звиёайною поѐтою.
Детальніѐе: sLLpJ//uuu.umnur.cs/nmLermaLnomal/em/nm/bourre.
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5. ГРАНТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
Вимоги до проектів, що подаються на конк:рс

о
ерел 2.17
ж
Д 20.0
н:
лай
д
е
Д

2.1. На конк:рс подаються проекти з ф:ндаментальних та прикладних на:кових досліджень,
здатні внести істотний вклад :
розѐирення й поглиблення на:кових знань, відрізняються новизною
в постановці й методах проведення досліджень і мають вагом: на:ков: й практиён: знаёимість.
2.2. При розгляді проектів оціню-

Д

ються:
о :ёасті в конк:рсі доп:скаються молоді
вёені віком (на ёас подання запит:):

- доктори на:к – до 35 років,
- докторанти – до 33 років,
- кандидати на:к – до 30 років.
Гроѐовий розмір грант: складає:
- для докторів на:к – 90 тис. грн.;
- для докторантів – 75 тис. грн.;
- для кандидатів на:к – 60 тис. грн.
Гранти мож:ть б:ти надані на проведення як
нових на:кових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (: том: ёислі тих, на проведення яких гранти вже надавались).
Гранти молодим :ёеним признаёає Президент
України відповідним розпорядженням за поданням Кабінет: Міністрів України.

• акт:альність тематики;
• оригінальність на:кової ідеї;
• на:кова новизна та практиёна знаёимість оёік:ваних рез:льтатів;
• на:кова кваліфікація молодого вёеного;
• забезпеёеність необхідною матеріальнотехніёною базою.
2.3. З метою ѐирокого зал:ёення до на:кових
досліджень молодих на:ковців перевага надаватиметься на:ковим колективам з :ёастю молодих :ёених і ст:дентів.
3. Порядок подання матеріалів
Для :ёасті в конк:рсі приймаються запити
молодих :ёених України, які постійно проживають і працюють в Україні. Молодий :ёений може б:ти керівником лиѐе одного на:кового
проект: в рамках оголоѐеного конк:рс:.
Телефон для довідок: (044) 246-39-29.

Інформація про признаёення грантів оприлюднюється ёерез засоби масової
інформації.
Після признаёення грант: здійснюється його цільове фінанс:вання на основі договор: між
Міністерством освіти і на:ки
України та одерж:ваёем грант:
і підприємством (:становою, організацією), яке (яка) зобов’яз:ється забезпеёити проведення
на:кових досліджень протягом
рок:, на який признаёається
грант.
Претензії за підс:мками конк:рс: до розгляд: не приймаються.
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6. СТИПЕНДІЇ ВИШЕГРАДСЪКОГО ФОНДУ

Д
Дед жере
лай ло
н: 3
1.01
.17

М

іжнародний Виѐеградський Фонд

діальної програми.

запроѐ:є магістрів та молодих на:-

Протягом :сього стипендіального період: сти-

ковців взяти :ёасть : стипендіаль-

пендіат програми отримає можливість працюва-

ній програмі. Стипендія покриває навёання/

ти в :ніверситеті ёи на:ковом: центрі над дос-

на:ковий проект : академіёних :становах кра-

лідницьким проектом б:дь-якої тематики.

їн, які входять до Виѐеградської ёетвірки

Уёасникам програми виплаё:ється стипендія

(Чехія, Угорщина, Польща, Словаёёина).

розміром 2,300 євро в семестр. Програма не пе-

Стипендіальна програма Vnretraq це спеціальна програма, яка б:ла створена фондом для підтримки і прос:вання обмін: ст:дентами та
на:ковцями, які є громадянами країн V4 та інѐих країн для навёання в обраних країнах. Всі
ВНЗ, які знаходяться в таких країнах: Чехія,
Угорщина, Польща, Словаёёина і мають акредитацію :ряд: мають право приймати ст:дентів:ёасників стипендіальної програми Vnretraq.
Цю стипендію мож:ть отримати ст:денти
магістерських та пост-магістерських програм на
період від 1 до 4 семестрів. Ст:денти повинні
б:д:ть вёитися, або проводити дослідження в
приймаюёом: :ніверситеті весь період стипен-

редбаёає отримання ст:пеня.
Вимоги
До :ёасті в програмі запроѐ:ються громадяни
України, Албанії, Вірменії, Айзербайджан:, Білор:сі, Боснії та Герцоговини, Косово, Македонії,
Молдови, Чорногорії, Росії, Сербії. На момент
подаёі заявки :ёасник програми повинен провёитися : в:зі щонайменѐе 6 семестрів.
Заявк: на :ёасть в програмі слід заповнити онлайн. Інстр:кції – за посиланням.
Контакти
Детальна інформація оп:блікована
на офіційном: сайті.
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7. ГРАНТ

НА ВИВЧЕННЯ НАНОСУПУТНИКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В

ЯПОНІЇ

Джерело
Дедлайн: 22.01.17

У

правління ООН з питань косміёного

кандидата в міжнародний аеропорт Наріта

простор: та :ряд Японії спільно з

або міжнародний аеропорт Ф:к:ока;

технологіёним інстит:том Кюсю



навёання;



вст:пний екзамен;



вст:пний внесок.

(Ksursu ImrLnLuLe ou Tecsmolots) за-

сн:вали стипендію для ст:дентів з країн, що
розвиваються і з країн, в яких нерозвинена

Отримати стипендію мож:ть кандидати,

косміёна промисловість.
Стипендія признаёена для отримання магістерського ст:пеня і ст:пеня кандидата на:к

які:


є громадянами країн, що розвиваються

в області нанос:п:тникових технологій. Ст:-

стан, або країн в яких не розвинена косміё-

денти матим:ть можливість при проведенні

на інд:стрія (країни, які не мають можли-

досліджень використов:вати нанос:п:тни-

вості розвивати косміёні технології і зап:-

кові технології та випроб:вальне обладнання

скати косміёні об’єкти);


номіновані їх :становами;

Щорок: стипендію мож:ть отримати:



народжені після 2 квітня 1982 роки;

2 ст:денти, що вст:пають до магістрат:ри



мають ст:пінь, необхідн: для вст:п: на

інстит:т: Кюсю.



(2 роки навёання);

програм: (для вст:п: до магістрат:ри кан-



дидатам необхідно мати ст:пінь бакалавра

4 ст:денти, що вст:пають до аспірант:ри

(відповідн: 4 рокам навёання); для вст:п:

(3 роки навёання).

до аспірант:ри кандидатам необхідно ма-

Після закінёення програми ст:денти отри-

ти ст:пінь магістра (відповідн: 5 рокам на-

мають на:ковий ст:пінь (магістра або канди-

вёання);

дата на:к). Для зарах:вання на програм: міжнародних косміёних технологій (Space Emtnmeernmt ImLermaLnomal Courre) кандидатам необхідно здати вст:пний іспит.
Щомісяёна стипендія розміром в 145,000 ¥



мають можливість використов:вати досвід і знання після закінёення навёання.
Для отримання стипендії необхідно запо-

внити заявк:, після ёого кандидат отримає

б:де виплаё:ватися протягом всього навёан-

лист на електронн: поѐт:, в яком: б:де вка-

ня (2 або 3 роки) і покриває такі витрати:

зано як йом: необхідно подати на розгляд



проживання;



харё:вання;



транспортні витрати;



киѐенькові витрати;



авіа-переліт економ-класом із рідної країни

док:менти.
Подати заявк: можна за посиланням sLLpJ//cemL.ele.ksuLecs.ac.op/pmrL-retnrL/.
Детальніѐе: sLLpJ//uuu.umoora.ort/oora/
em/ouruork/pra/brLn/uelloursnpr.sLpl.
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8. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: УПРАВЛІННЯ СТАРТАП-КОМПАНІЯМИ, ПРОГРАМА SABIT (США)

рело .17
е
ж
Д
.02
4
2
:
айн
л
д
е
Д

С

пеціальна американська програма

канських компаній, що працюють в гал:зі

ділових стаж:вань «САБІТ» Міні-

:правління стартап-компаніями і з:стріёі з

стерства торгівлі США розробила

гал:зевими асоціаціями.

програм: «Інформаційні техноло-

Дана програма признаёена для професі-

гії: :правління стартап-компаніями» для на-

оналів, що працюють в області стартап-

вёання в даній гал:зі 18 фахівців з Євразії.

компаній. Кандидати, які подають заявки

В рамках програми САБІТ пройѐли :спі-

на :ёасть повинні займати посад: зі знаё-

ѐне навёання понад 6000 менеджерів і вёе-

ним рівнем відповідальності і мати знаёний

них з країн Євразії, Південної Азії, Півніёної

досвід роботи в даній гал:зі. Програма б:-

Ірландії, Латинської Америки, Африки та

де проходити англійською мовою з послі-

Близького Сход:.

довним перекладом на російськ:. Уёасники

САБІТ надає :ёасникам можливість познайомитися з гал:ззю і її рег:люванням,
встановити контакти для подальѐого діло-

повинні вільно говорити або англійською,
або російською мовою.
Для здоб:ваёів з України, Молдови,

вого співробітництва, дізнатися про іннова-

Азербайджан: та Гр:зії повний комплект

ційні технології, обладнання та посл:ги, а

док:ментів, бажано одним файлом : фор-

також отримати знання про ринкові бізнес-

маті pqu. (анкета з фотографією і рекоменда-

методи.

ційний лист), необхідно відправити в елект-

Програма стаж:вання, яке триватиме

ронном: вигляді на електронн: адрес: ко-

2,5 тижні, вклюёатиме семінари щодо нор-

ординатора програми САБІТ в Києві, Наталії

мативів, законодавства, ділових навиёок,

Шкнєєвій, HaLalnna.Sskmseseta@Lraqe.tot.

складання бізнес-планів, міжк:льт:рних ко-

Контакти:

м:нікацій і переговорів, а також :правління

Тел: + 38 044 521 5222

бізнесом. Далі б:д:ть відвід:вання амери-

Мобільний: + 38 095 274 02 15
9

9. ЛІТНЯ ПРОГРАМА “DESY” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЪНОСТЕЙ, НІМЕЧЧИНА

С

т:денти, які закінёили
як мінім:м третій к:рс
: гал:зі фізики та споріднених природниёих
на:к, мож:ть подава-

тися на цю програм:.
Місце: ZeuLsem, Hapburt, Німеёёина.
Дати: 18 липня – 7 вересня 2017
рок:.
Щоліта DESY пропон:є ст:дентам бакалаврат:, які навёаються
на фізиёном: фак:льтеті, або вивёають на:ки про природ:, можливість проводити дослідження
в лабораторії DESY.
Організатори покривають витрати на проживання та харё:вання, а також ёастково відѐкодов:ють транспортні витрати.
Літня ѐкола проходить з липня
по вересень.
Обрані кандидати мож:ть
приєдн:ватися до гр:пи дослідників лабораторії DESY, яка знаходиться в Гамб:рзі або в Берліні, і мож:ть взяти :ёасть в одній з програм.

Дж
Дедл ерело
айн:
31.01
.17

У літній ѐколі мож:ть брати :ёасть кандидати, які:


Закінёили 3 к:рси навёання на програмі бакалаврат: (до літа
2017) на фак:льтеті фізики або на:к про природ:. Пріоритет віддається кандидатам, які влітк: 2017 отримають ст:пінь бакалавра, тим, хто вже отримав
ст:пінь бакалавра і закінё:є перѐий рік навёання на програмі магістрат:ри, або хто знаходиться між цими двома стадіями.



Відмінно володіють англійською мовою.



Раніѐе не приймали :ёасть : літній ѐколі DESY.
Кандидати, які вже отримали ст:пінь магістра, або отримають ст:пінь магістра влітк:

2017, не мож:ть брати :ёасть в ѐколі.
Заявки приймаються з 15 гр:дня 2016 по 31 сіёня 2017.
Детальніѐе: sLLprJ//rupperrLuqemLr.qers.qe/comqnLnomr/.

10

10. ЛІТНЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА УНІВЕРСИТЕТУ ЛОЗАННИ, ШВЕЙЦАРІЯ

Дже
Дедл рело
айн:
31.01
.17

С

т:денти-бакалаври природниёих



Заклюёний ст:дентський симпозі:м.

спеціальностей запроѐ:ються до



Соціальні заходи.

:ёасті в літній ѐколі, як: організов:є Федеральний політехніёний

інстит:т Лозанни (Ecole polsLecsmnque ueqerale qe Iauramme). На момент :ёасті в програмі ст:денти мають заверѐити щонайменѐе
2 к:рси :ніверситет:.

Бажаюёі взяти :ёасть : конк:рсі мають
подати повний пакет наст:пних док:ментів
онлайн, вклюёаюёи додатки в форматі pquJ


CV (1 – 2 сторінки).



Мотиваційний лист (макс. 1000 слів) з інформацією про освіт:, на:кові інтереси,

Програма розрахована на ст:дентів, які

попередній дослідницький досвід і що са-

навёаються за спеціальностями “біологія”,

ме Ви план:єте заверѐити завдяки :ёасті

“фізика”, “хімія”, “біохімія”, “комп’ютерні на:-

: літній ѐколі.

ки” та план:ють продовж:вати своє навёання в гал:зі “на:к про життя”. Попередній ла-



працювати в обраній лабораторії (декілька

бораторний досвід ст:дента б:де перевагою

реёень для кожної лабораторії б:де дос-

при відборі.

татньо).

Дати проведення літньої ѐколи: 6 липня
– 27 серпня 2017 рок:.

Короткий опис того, ёом: Ви хотіли б по-



Копія док:мент: про академіён: :спіѐність англійською мовою (можна перекла-

Кожен зі ст:дентів отримає практиёний

сти самостійно і завірити : когось з про-

лабораторний досвід під керівництвом одно-

фесорсько-викладацького склад: для під-

го з нижёенаведених інстит:тів:

твердження дійсності док:мент:).



Branm Mnmq ImrLuLuLe (BMI)



ImrLnLuLe ou Bnoemtnmeernmt (IBI)



Global HealLs ImrLnLuLe (GHI)

ѐим знанням та потенціал: щодо кар’єри



Sunrr ImrLnLuLe uor ExpernpemLal Camcer Re-

в на:ковій сфері. Якщо Ви мали досвід

rearcs (ISREC)

роботи в лабораторії, додайте рекоменда-

Літня ѐкола складається з декількох ёастин, в яких ст:дент обов’язково має взяти
:ёасть:


Два місяці лабораторної роботи (40 го-



Електронні адреси викладаёів (2-х), які
знайомі з Вами і в змозі дати оцінк: Ва-

ційний лист від керівника лабораторії в
якості Ваѐих рекомендацій.
Детальніѐе на сайті організаторів: sLLpJ//
rt.epul.cs/rupper-rerearcs-protrap.

дин/тиждень).


Семінари по п’ятницях.
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11. СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАННЯ В НАЦІОНАЛЪНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ СИНГАПУРА

Джерело
Дедлайн: 15.01.17

В

ища ѐкола інтегрованих дос-



покриття витрат

ліджень та інженерії Націона-

на навёання покрит-

льного :ніверситет: Сингап:-

тя витрат на к:півлю підр:ёників та ві-

ра (HUS GraquaLe Scsool uor

двід:вання конференцій.

ImLetraLnte Scnemcer amq Emtnmeernmt) запроѐ:є високовмотивованих аплікантів подавати заявки на програми аспірант:ри.
Спеціальності: біоінженерія, біоінформати-

Необхідні док:менти:


Мотиваційний лист



Дослідницька пропозиція



Оцінки



Рез:льтати іспит: GRE



Два академіёні рекомендаційні листи

ка, біологіёні на:ки, хіміёна та біомолек:лярна інженерія, комп’ютерні на:ки, технології збереження навколиѐнього середовища, інформаційні ком:нікації.

Контакти: Mr. Amu (mtrack@mur.equ.rt).

Рівень: аспірант:ра

Детальніѐе: sLLpJ//uuu.mur.equ.rt/mtr/

Грант вклюёає:


HGSS.sLpl.

щомісяён: стипендію,;
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НАЦІОНАЛЪНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЪКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЪКОГО”

Вип:ск № 217 інформаційної системи «Джерело»
можна знайти на сайті: sLLpJ//npq.kpn.ua
За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) головного корп:с:
Тел: 204-80-19, контактна особа – Б:льбас Марія.
E-panlJ r.rsukaset@kpn.ua.

Керівник відділ:
міжнародних проектів
Ш:каєв С.М.
23/12/2016

Київ-2016

