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Підтримка мобільності в рамках науково-технічної співпраці з Україною

Стипендія Фонду стипендій Австрійської Республіки для студентів, випускників вищих навчальних
закладів і аспірантів (Stipendium der Stipendienstiftung der Republik Österreich für Undergraduate,
Graduates und Postgraduates)
Стипендія надається студентам, випускникам вищих навчальних закладів, аспірантам з усього світу
для навчання та проведення досліджень у вищих навчальних закладах Австрії за напрямами:
медицина, ветеринарна медицина, сільське і лісове господарство, теологія, природничі науки,
технічні науки, гуманітарні та соціальні науки, економічні науки, образотворче мистецтво. Тривалість
стипендії: 1-4 місяці. Розмір щомісячної стипендії становить € 940.
Стипендіатам із третіх країн можлива часткова компенсація дорожніх витрат залежно від країни.
Самостійно стипендіатом оплачується страхування від нещасних випадків, медичне страхування і
проживання: • Австрійська служба академічних обмінів (OeAD-GmbH) пропонує житло (кімнату в
гуртожитку або квартиру) з оплатою € 220-470 на місяць. За надання помешкання –
€ 18 адміністративного збору; • OeAD-GmbH може придбати для стипендіата медичну страховку та
страховку від нещасних випадків за рахунок стипендії.
Вимоги до претендентів:
• вікдо35 років (для студентів і випускників);
• вікдо40 років (для аспірантів);
• вільне володіння німецькою або англійською мовами.
Необхідні документи:
• аплікаційна форма, заповнена в режимі on-line;
• автобіографія (CV);
• план навчання/проведення досліджень в Австрії з описом як запланованих, так і попередньо
проведених робіт;
• два рекомендаційні листи довільної форми
з рідного університету претендента (листи
повинні бути на бланку університету з підписом і печаткою та у форматі PDF надсилаються разом з
аплікаційною формою);
• копію, відповідного сертифікату про складання тесту з німецької або англійської мови (сертифікат у
форматі PDF надсилають разом із аплікаційною формою);
• скан-копія першої сторінки закордонного паспорту;
• згода викладача вищого навчального закладу Австрії на науковий супровід під час стипендії(
«Betreuungszusage»);
• за наявності скан-копії атестату про середню освіту, диплому бакалавра, магістра, кандидата наук;
• письмове підтвердження навчання на бакалавраті, магістратурі чи в аспірантурі рідного
університету;
• для нащадків колишніх примусових робітників – підтверджуючі документи.
Останній термін подання документів – 01 вересня щороку.
Аплікаційна форма – www.scholarships.at
Контакти:
Mag. Teresa Karamat, teresa.karamat@oead.at
Детальніше: http://www.oead.at, http://www.grants.at

Стипендія Фонду стипендій Австрійської Республіки для кандидатів наук (Stipendium der
Stipendienstiftung der Republik Österreich für Postdocs)
Стипендія надається кандидатам наук з усього світу (окрім Австрії) для проведення досліджень в
установах Австрії за напрямами: медицина, ветеринарна медицина, сільське і лісове господарство,
теологія, природничі науки, технічні науки, гуманітарні та соціальні науки, економічні науки,
образотворче мистецтво.
Тривалість стипендії: 1-12 місяців. Розмір щомісячної стипендії становить € 1040. Стипендіатам із
третіх країн можлива часткова компенсація дорожніх витрат. Самостійно стипендіатом оплачується
страхування від нещасних випадків, медичне страхування і проживання:
• Австрійська служба академічних обмінів (OeAD-GmbH) пропонує житло (кімнату в гуртожитку або
квартиру) з оплатою € 220-470 на місяць. За надання помешкання –
€ 18 адміністративного збору;
• OeAD-GmbH може придбати для стипендіата медичну страховку та страховку від нещасних
випадків за рахунок стипендії. Вимоги до претендентів: • науковий ступінь кандидата наук;
• вікдо40 років;
• вільне володіння німецькою або англійською мовами.
Необхідні документи:
• аплікаційна форма, заповнена в режимі on-line;
• автобіографія (CV);
• план навчання/проведення досліджень в Австрії з описом як запланованих, так і попередньо
проведених робіт;
• два рекомендаційні листи довільної форми з рідного університету претендента (листи повинні бути
на бланку університету з підписом і печаткою та у форматі PDF надсилаються разом з аплікаційною
формою);
• копію, відповідного сертифікату про складання тесту з німецької або англійської мови (сертифікат у
форматі PDF надсилають разом із аплікаційною формою);
• скан-копія першої сторінки закордонного паспорту;
• згода викладача вищого навчального закладу Австрії на науковий супровід під час стипендії(
«Betreuungszusage»);
• скан-копії диплому кандидата наук;
• письмове підтвердження навчання на бакалавраті, магістратурі чи в аспірантурі рідного
університету;
• для нащадків колишніх примусових робітників – підтверджуючі документи.

Останній термін подання документів – 1 вересня щороку.
Контакти: Mag. Teresa Karamat
teresa.karamat@oead.at
Аплікаційна форма – www.scholarships.at
Детальніше: http://www.oead.at, http://www.grants.at

Стипендія Фонду стипендій Австрійської Республіки для навчання в магістратурі за спеціальністю
міжнародні відносини (Stipendium der Stipendienstiftung der Republik Österreich für Masterstudien im
Bereich internationaler Beziehungen)
Стипендія надається студентам-випускникам або аспірантам з усього світу (окрім Австрії) для
навчання в магістратурі за спеціальністю міжнародні відносини в Австрії.
Тривалість стипендії: максимум 10 місяців. У разі успішного завершення стипендії, її термін може
бути продовжено ще на 10 місяців. Розмір щомісячної стипендії становить € 940. Стипендіатам із
третіх країн можлива часткова компенсація дорожніх витрат.
Самостійно стипендіатом оплачується страхування від нещасних випадків, медичне страхування і
проживання:
• Австрійська служба академічних обмінів (OeAD-GmbH) пропонує житло (кімнату в гуртожитку або
квартиру) з оплатою € 220-470 на місяць. За надання помешкання – € 18 адміністративного збору;
• OeAD-GmbH може придбати для стипендіата медичну страховку та страховку від нещасних
випадків за рахунок стипендії.
Вимоги до претендентів:
• вік до 35 років;
• добрі знання німецької або англійської мови.
Необхідні документи:
• аплікаційна форма, заповнена в режимі on-line;
• автобіографія (CV);
• план проведення досліджень в Австрії з описом як запланованих, так і попередньо проведених
робіт;
• скан-копія першої сторінки закордонного паспорту;
• два рекомендаційні листи довільної форми з рідного університету претендента (листи повинні бути
на бланку університету з підписом і печаткою та у форматі PDF надсилаються разом з аплікаційною
формою);
• копію відповідного сертифікату про складання тесту з німецької або англійської мови (сертифікат у
форматі PDF надсилають разом із аплікаційною формою);
• підтвердження допуску/зарахування на магістратуру за відповідною спеціальністю;
• для нащадків колишніх примусових робітників – підтверджуючі документи.
З умовами навчання в Дипломатичній академії можна ознайомитись за адресою:
www.da-vienna.ac.at/de/programme/mais_programm
Останній термін подання документів – 1 березня щороку.
Контакти: Для першого подання: Mag. Teresa Karamat
teresa.karamat@oead.at
Аплікаційна форма: http://www.scholarships.at

Програма для докторантів, що фінансується Міжнародним інститутом прикладного системного
аналізу (IIASA-Funded Postdoctoral Program)

Стипендія надається міжнародною організацією IIASA (International Institute for Applied Systems
Analysis – Міжнародний інститут прикладного системного аналізу) кандидатам наук з усього світу для
проведення досліджень за напрямами: природничі науки, технічні науки, соціальні науки, право,
економічні науки, соціологія, енергетика та технології, навколишнє середовище і природні ресурси
(дослідження забруднення повітря, змін у землекористуванні), населення і суспільство (дослідження
економічних проблем в країнах, які перейшли до ринкової системи; дослідження міграції населення
між країнами, а також глобальні відмінності в віковій структурі населення; дослідження соціальних
ризиків, пов’язаних із глобальними змінами та старінням населення).
Тривалість стипендії: 12-24 місяці.
Вимоги до претендентів:
• науковий ступінь кандидата наук;
• добре володіння англійською мовою.
Критерії оцінювання:
• якість запропонованого дослідження і доцільність його проведення;
• професійні здобутки претендента (диплом кандидата наук, список опублікованих робіт,
рекомендаційні листи);
• вміння працювати як самостійно, так і в команді. Стипендія передбачає дорожні
витрати
(до
Лаксенбургу і у зворотному напрямку) та оплату праці за міжнародними тарифами відповідно до
кваліфікації стипендіата.
Терміни подання документів: 1квітня/ 1жовтня щорічно
Детальніше – http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/PostDoc.html

Стипендія для молодих науковців (ESI - Programme Proposals in Mathematics and Mathematical
Physics)

Стипендія надається аспірантам і кандидатам наук з усього світу для проведення досліджень у
рамках дослідницьких проектів в Міжнародному фізико-математичному інституті імені Ервіна
Шредінгера (Erwin Schroedinger International Institute for Mathematical Physics – ESI) за напрямами:
математика, фізика, інформатика, астрономія.
Терміни подання документів: 1 березня щорічно

Документи надсилати на адресу: RTeams@esi.ac.at або Administrative Erwin Schroedinger Institute,
Boltzmanngasse 9, 1090 Vienna, Austria
Детальніше: www.esi.ac.at/files/esi-application-guidelines, www.esi.ac.at, http://www.grants.at/,

Стипендія Фонду Пауля Урбана (Paul-Urban-Stipendienstiftung des Instituts für Theoretische Physik der
Karl-Franzens-Universität Graz)
Стипендія надається Фондом Пауля Урбана випускникам вищих навчальних закладів і аспірантам з
усього світу, які проводять дослідження в галузі фізики, механіки та астрономії.
Стипендія передбачає фінансування:
• перебування молодих науковців, запрошених в Інститут теоретичної фізики університету ім. Карла
Франца (м. Грац, Австрія) для виконання спільних дослідницьких проектів;
• участі у конференціях і проведення короткострокових досліджень за кордоном для студентів і
аспірантів, які навчаються в Австрії.
Бюджет річної програми – € 4500. Термін подання документів – необмежений.
Контакти:
Assoz.-Prof. Dr. Leonid Glozman
Institut für Physik - Fachbereich Theoretische Physik
Universitätsplatz 5, 8010 Graz
T +43 316 380 5249
leonid.glozman@uni-graz.at
Детальніше: physik.uni-graz.at/de/fachbereich-theoretische-physik/studium/paul-urban-stipen
dienstiftung

Всесвітня стипендія Ернста Маха (Ernst Mach Stipendium – weltweit)
Стипендія надається аспірантам і кандидатам наук для навчання та проведення досліджень у вищих
навчальних закладах Австрії за напрямами: медицина, ветеринарна медицина, сільське і лісове
господарство, право, теологія, природничі науки, технічні науки, гуманітарні та соціальні науки,
економічні науки, образотворче мистецтво.
Тривалість стипендії: 1-9 місяців.
Розмір щомісячної стипендії становить 940 для магістрів, спеціалістів, аспірантів і € 1040 для
кандидатів наук, старших за 30 років. Стипендіатам із третіх країн можлива додаткова оплата
дорожніх витрат. Усі стипендіати звільняються від оплати за навчання.
Самостійно стипендіатом оплачується страхування від нещасних випадків, медичне страхування і
проживання:
• Австрійська служба академічних обмінів (OeADGmbH) пропонує житло (кімнату в гуртожитку або
квартиру) з оплатою € 200-380 на місяць. За надання помешкання – € 18 адміністративного збору;
• Австрійська служба академічних обмінів може придбати для стипендіата медичну страховку та
страховку від нещасних випадків за рахунок стипендії.
Вимоги до претендентів:
• вік до 35 років; • протягом останніх шести місяців перед поданням заявки на стипендію не повинні
працювати, навчатись, проводити дослідження в Австрії; • добре володіння німецькою або
англійською мовами.
Необхідні документи:
•
•

•
•
•
•
•
•

аплікаційна форма, заповнена в режимі on-line: www.scholarships.at , до якої необхідно
долучити:
два рекомендаційні листи з рідного університету претендента, які повинні бути на бланку
університету з підписом і печаткою та у форматі PDF надсилаються разом
аплікаційною
формою);
згода на проведення досліджень викладача приймаючої австрійської установи (заповнений і
підписаний формуляр згоди «Betreuungszusage»).
скан-копія у форматі PDF, відповідного сертифікату про складання тесту з німецької або
англійської мови;
скан-копія першої сторінки паспорта (сторінки з фотографією і підписом);
скан-копія диплому про здобуття вищої освіти, про науковий ступінь і кваліфікацію;
лише для аспірантів: письмове підтвердження про навчання в аспірантурі рідного
університету;
лише для викладачів: письмове підтвердження викладацької діяльності у рідному
університеті.

Останній термін подання документів – 1 березня щороку. Заявки на короткотермінові гранти (від 1 до
З місяців) розглядаються з січня по червень.
Детальніше: http://www.oead.at, http://www.grants.at
Контактна особа OeAD-GmbH: Mag. Michael Schedl (e-mail: michael.schedl@oead.at)

Стипендія Ернста Маха для навчання у вищих спеціалізованих школах Австрії
(Ernst Mach-Stipendium zum Studium an einer österreichischen Fachhochschule)

Стипендія надається студентам вищих навчальних закладів, які навчаються в магістратурі або
щонайменше успішно закінчили чотири семестри навчання на бакалавраті для навчання у вищих
навчальних закладах Австрії за напрямами: природничі науки, технічні науки, медицина, медичні
науки, аграрні та соціальні науки.
Тривалість стипендії: 4-10 місяців.
Розмір щомісячної стипендії становить € 940. Усі стипендіати звільняються від оплати за навчання.
Стипендіати із неєвропейських країн, що розвиваються, отримують додатково оплату дорожніх
витрат у розмірі € 730. Самостійно стипендіатом оплачується страхування від нещасних випадків,
медичне страхування і проживання:
• Австрійська служба академічних обмінів (OeAD-GmbH) пропонує житло (кімнату в гуртожитку або
квартиру) з оплатою € 220-470 на місяць. За надання помешкання – € 18 адміністративного
збору;
• Австрійська служба академічних обмінів може придбати для стипендіата поліс медичного
страхування та страхування від нещасних випадків за рахунок стипендії.

Вимоги до кандидатів:
• вік до 35 років;
• протягом останніх шести місяців перед поданням заявки на стипендію аплікати не повинні
працювати, навчатись, проводити дослідження в Австрії;
• добре володіння німецькою або англійською мовами, тобто відповідною мовою викладання
(вимагається документальне підтвердження);

Необхідні документи:
•

аплікаційна форма, заповнена в режимі on-line: www.scholarships.at , до якої необхідно
долучити:
два рекомендаційні листи з рідного університету претендента, які підтверджують необхідність
перебування в Австрії (у форматі PDF);
підтвердження з рідного університету, що складені в Австрії іспити будуть зараховані за
навчання у рідному університеті;
підтвердження зарахування у вищу спеціалізовану школу Австрії (Fachhochschule) на Ваш вибір
(Aufnahmebestätigung/Acceptance Letter)

•
•
•

• скан-копія у форматі PDF, відповідного сертифікату про складання тесту з німецької або
англійської мови;
•
•

скан-копія першої сторінки паспорта (сторінки з фотографією і підписом)
скан-копія залікової книжки зі всіма складеними до цього часу іспитами.

Останній термін подання документів: 1 березня щороку
Детальніше:
http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=7288&HZGID=
7817&LangID=1
Контактна особа: Michael Schedl (e-mail: michael.schedl@oead.at)

Стипендія Хердера в рамках стипендіальної програми Альфреда Топфера (Herder Scholarship in the
frame of the Alfred Toepfer Scholarship Programme)
Стипендія надається випускникам вищих навчальних закладів та аспірантам з Азербайджану, Албанії,
Білорусі, Болгарії, Боснії та Герцеговини, Вірменії, Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Македонії, Молдови,
Польщі, Російської Федерації, Сербії, Словаччини, Словенії, України, Чехії, Чорногорії для навчання і
проведення досліджень в університетах Відня за напрямами: технічні науки, гуманітарні та соціальні
науки, економічні науки, міждисциплінарні науки, архітектура, образотворче мистецтво. Тривалість
стипендії: семестр або 1 рік.

Вимоги до претендентів:
• вік до 30 років (для випускників ВНЗ), вік до 35 років (для аспірантів);
• вільне володіння німецькою мовою.

Розмір щомісячної стипендії становить € 920. Покриваються витрати на медичне страхування (якщо
стипендіат захворіє під час перебування в Австрії) та дорожні витрати. Кількість річних стипендій - 5.

Останній термін подання документів – 30 листопада щороку.

Контакти: Verantwortlich in der Alfred Teopfer Stiftung F.V.S.: Héléne Ericke, T:+4940/3340211 (email:ericke@teopfer-fue.de) Аплікаційна форма - www.scholarship.at. Аплікаційні форми надсилати за
адресою: Alfred Teopfer Stiftung, F.V.S. Georgsplatz 10, 20099 Hamburg Deutschland

Детальніше: www.teopfer-fvs.de http://www.grants.at/

Стипендія Ріхарда Плашки (Richard Plaschka-Stipendium)
Стипендія надається аспірантам, кандидатам наук, науковцям з усього світу (окрім Австрії) для
проведення досліджень в установах Австрії, для налагодження та сприяння наукової співпраці за
напрямами: гуманітарні науки, історичні науки, археологія, мистецтвознавство, мово- і
літературознавство.
Тривалість стипендії: 4-9 місяців. У разі успішного завершення стипендії, її термін може бути
продовжено до 18 місяців (загальна тривалість) за умови подання необхідного запиту.
Розмір щомісячної стипендії становить € 1040 + € 93 (витрати на книжки). Стипендіати звільнені від
оплати за навчання. Стипендіати із неєвропейських країн, що розвиваються, отримують додатково
оплату дорожніх витрат у розмірі € 730. Самостійно стипендіатом оплачується страхування від нещасних випадків, медичне страхування і проживання:
• Австрійська служба академічних обмінів (OeAD-GmbH) пропонує житло (кімнату в гуртожитку або
квартиру) з оплатою € 220-470 на місяць. За надання помешкання – € 18 адміністративного збору;
• OeAD-GmbH може придбати для стипендіата поліс медичного страхування та страхування від
нещасних випадків за рахунок стипендії.
Вимоги до претендентів:
• викладачі університетів відповідних спеціальностей (історичні науки, історія культури, історія
мистецтва, права, економіки, археологія, музикознавство, …);
• немає вікових обмежень;
• вільне володіння німецькою мовою.
Необхідні документи:
•
•

•

•
•
•

аплікаційна форма, заповнена в режимі on-line: www.scholarships.at , до якої необхідно
долучити:
два рекомендаційні листи з рідного університету претендента, які підтверджують необхідність
перебування в Австрії і надають інформацію про його наукову ступінь і кваліфікацію (у форматі
PDF);
згода на проведення досліджень викладача приймаючої австрійської установи (заповнений і
підписаний формуляр згоди «Betreuungszusage»). Претендент надсилає план проведення
досліджень і рекомендаційні листи для підпису координатору з приймаючої установи
(Австрія). Підписані документи (у форматі PDF) додаються до аплікаційної форми.
скан-копія першої сторінки паспорта (сторінки з фотографією і підписом)
скан-копія диплому про здобуття вищої освіти, про науковий ступінь і кваліфікацію,
детальний опис проекту наукового перебування в Австрії і бібліографія.

Останній термін подання документів: 1 березня щороку
Детальніше:
http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=5172&HZGID=
5527&LangID=1

Контактна особа:
Tibor Szabó (e-mail:tibor.szabo@oead.at)

Стипендія Франца Верфеля для молодих викладачів
німецької мови і австрійської літератури
(Franz Werfel-Stipendium für junge Universitätslehrer/
innen der deutschen Sprache und österreichischen Literatur)

Стипендія надається аспірантам, кандидатам наук, науковцям з усього світу (окрім Австрії) для
проведення досліджень в установах Австрії за напрямами: гуманітарні науки, мово- і
літературознавство.
Тривалість стипендії: 4-9 місяців. У разі успішного завершення стипендії, її термін може бути
продовжено до 18 місяців (загальна тривалість) за умови подання необхідного запиту.
Розмір щомісячної стипендії становить € 1040 + € 93 (витрати на книжки). Стипендіати звільнені
від оплати за навчання. Стипендіати із неєвропейських країн, що розвиваються, отримують
додатково оплату дорожніх витрат у розмірі € 730. Самостійно стипендіатом оплачується
страхування від нещасних випадків, медичне страхування і проживання:
• Австрійська служба академічних обмінів (OeAD-GmbH) пропонує житло (кімнату в гуртожитку або
квартиру) з оплатою € 220-470 на місяць. За надання помешкання – € 18 адміністративного збору;
• OeAD-GmbH може придбати для стипендіата поліс медичного страхування та страхування від
нещасних випадків за рахунок стипендії.
Вимоги до претендентів:
• викладачі австрійської літератури;
• вік до 35 років.
Необхідні документи:
•
•

•

•
•
•

аплікаційна форма, заповнена в режимі on-line: www.scholarships.at , до якої необхідно
долучити:
два рекомендаційні листи з рідного університету претендента, які підтверджують необхідність
перебування в Австрії і надають інформацію про його наукову ступінь і кваліфікацію (у форматі
PDF);
згода на проведення досліджень викладача приймаючої австрійської установи (заповнений і
підписаний формуляр згоди «Betreuungszusage»). Претендент надсилає план проведення
досліджень і рекомендаційні листи для підпису координатору з приймаючої установи
(Австрія). Підписані документи (у форматі PDF) додаються до аплікаційної форми;
перелік тем прочитаних лекцій;
скан-копія першої сторінки паспорта (сторінки з фотографією і підписом);
скан-копія диплому про здобуття вищої освіти, про науковий ступінь і кваліфікацію.

Останній термін подання документів: 1 березня щороку
Детальніше:
http://oead.grants.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=7293&HZGID=
7822&LangID=1
Контактна особа: Dr. Lydia Skarits
(е-mаіl:lydia.skarits@oead.at)

Підтримка мобільності в рамках науковотехнічної співпраці з Україною
(Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit mit der Ukraine)
Підтримка надається науковцям для проведення спільних досліджень за напрямами: природничі
науки, технічні науки, екологія, біотехнологія та безпека продуктів харчування, інформаційні
технології, нанофізика та нанотехнології. Фінансування виділяється на кожний рік окремо, два роки
поспіль (з української сторони - Міністерством освіти і науки України, з австрійської сторони Федеральним міністерством досліджень і науки Австрійської Республіки).
Австрійська сторона покриває витрати, пов'язані з:
• поїздками австрійських науковців до України (до 10 діб);
• перебуванням українських науковців у Австрії (добові, проживання). Документи необхідно подавати
в паперовому вигляді та електронною поштою (одночасно):
українським науковцям:
Державне агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України
ОСТАПЕНКО Андрій Дмитрович 01601, м. Київ бул. Т. Шевченка, 16 Тел.: +380 (44) 287-82-15
Факс: +380 (44) 287-82-50 E-mail: a_ostapenko@mon.gov.ua
австрійським науковцям:
OeAD (Österreichische Austauschdienst) - Gesellschaft mit beschränkter Haftung Centre for International
Cooperation & Mobility (ICM) Mag. Karin Dögl 1090 Wien 1010 Wien, Ebendorfestraße 7 Tel.: +43 1 534 08445 Fax: +43 1 534 08-499 E-Mail: wtz@oead.at Website: wwm.oead.at/wtz/

