
 

 

1 

АКТУАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ 

для студентів, 

викладачів та науковців 

 

Станом на 25 червня 2018 р 
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ЄВС-ПРОЕКТ У НІМЕЧЧИНІ  

НГО “Стелла” шукає учасника для довгострокового ЄВС у Німеччині в сфері медіа та менеджменту. 

Коли: 1 вересня 2018 – 30 серпня 2019 

Де: Ерфурт, Німеччина 

Дедлайн: 5 липня 2018, 23:59. 

The project will give young people across Europe new opportunities to engage in solidarity activities addressing societal 

challenges and strengthening communities. It will also equip them with the skills and competences needed for their own 

personal and professional development at th beginning of their careers. Besides, the project provides space to discuss 

volunteer management among a wide network of partner from all across Europe. 

The volunteer ingunder “Community Goes Europe” includes: 

- working in an international NGO/community center on various projects with you than dadults in local content; 

- developing campaigns on promoting volunteering and youth mobility, е.g. during European Youth Week 2019;  

- engaging in solidarity activities on local level in Erfurt, Thuringia. 

Globalization and its consequences have had a significant impacton all strata of European societies, giving riset o a wide-

spread support of (re-)prioritizing national self-interests. Standing insolidarity, learning how to live and work together 

became the only path of getting out of the current crises facing the continent. Young Europeanses pecially need to learn 

how toidentify and emphasize with one another. One of the ways to do this is to experience lifein a different community, 

while doing a voluntary service. 
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The projec tis funded by the Erasmus+ Programme. All expenses for visa, insurance, accommodation, food and 

international travel cost sarefully covered. The volunteer will also receive pocket money monthly. Also language courses 

will be provided. 

Requirements: 

• Age 18 – 30 years 
• Interested in the topic of the project 
• Intermediate level ofEnglishand German and motivation to acquireneces sary working language skill. 

How to apply? 

Please send your CV and motivation letter (1 page in English or German) to evs@ngo-stella.org before the deadline. 

Motivation letter should answerthefollowing questions: 

• Why would you like to work with CGE? Which positionare you interested in?  
• What skills/interests/knowledge would you like to bring in here? 
• What are your aspirations? 
• Do you have your own project o ridea you would like to implement in our organization? 
• What do you expect from your volunteer year? 

mailto:evs@ngo-stella.org
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УРЯДОВІ СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У АВСТРІЇ  

Уряд Австрії виділяє гранти для іноземних аплікантів на програми різних рівнів та різних спеціальностей. 

Рівень: проведення дослідження протягом 1 – 4 місяців. Апліканти можуть навчатися на бакалавріаті, в 
магістратурі, аспірантурі. 

Спеціальності: природничі, технічні, соціальні, гуманітарні науки, медицина, сільське господарство, мистецтво. 

Розмір гранту: стипендія в розмірі 1050 євро на місяць; оплата проживання; можливе отримання тревел-гранту. 

Необхідні документи: 

• Онлайн-заявка 
• Два рекомендаційні листи від університетських викладачів 
• Лист-підтвердження від приймаючої австрійської установи 
• Скан паспорту 
• Копія бакалаврського, магістерського або аспірантського диплому та/або довідка з університету про ваше 

навчання на програмі 

Дедлайн: 1 вересня 2018 року. 

Деталі. 

https://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2
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СТИПЕНДІЇ НА ПРОГРАМУ MBA В УНІВЕРСИТЕТІ  ЕРАЗМУСА 

Студенти, які подаються на програму MBA до Університету Еразмуса (Erasmus University Rotterdam School of 
Management), можуть отримати оплату коштів за навчання. Для цього слід подати документи на саму програму 
навчання й одночасно подати заявку на стипендію. Координатори програми пишуть, що інформування про надання 
/ ненадання стипендії відбувається одночасно з інформуванням про прийняття студента на програму. 

Спеціальності: MBA 

Рівень: магістратура. 

Розмір гранту: покриття коштів на навчання. 

Необхідні документи:аплікаційна форма. 

Дедлайн: 14 серпня, 16 жовтня, 13 листопада 2018 року. 

Контакти: finaid@rsm.nl 

Деталі. 

https://www.rsm.nl/fileadmin/Images_NEW/MBA/Scholarships_2017_MBA2019_commenciing_Jan_2018/RSM_MBA_Diversity_Scholarship_Applicant_Agreement__2017_.pdf
mailto:finaid@rsm.nl
https://www.rsm.nl/mba/international-full-time-mba/apply/financing-your-mba/mba-scholarships/
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ВІДКРИТА РЕЄСТРАЦІЯ НА ТАБІР MOBILITY  CAMP (УКРАЇНА - МОЛДОВА) 

ГО «Буковинська агенція регіонального розвитку» запрошує активних громадян Чернівецької, Вінницької та 
Одеської областей реєструватись на участь у таборі Mobility Camp та провести Європейський тиждень мобільності у 
своїх населених пунктах. Дедлайн - 20 червня 2018 року. 

Mobility camp - це захід для активних громадян (представників НУО, молодіжних лідерів громад, дослідників, 
активних у діяльності в галузі навколишнього середовища, міських жителів) із Молдови та трьох областей України 
(Чернівецької, Вінницької та Одеської). 

Основна мета табору Мобільності - привернути увагу до ідей розвитку сталого транспорту та підготувати учасників 
до проведення Європейського тижня мобільності (ЄТМ)* у своїх населених пунктах. 
Європейський тиждень мобільності (ЄТМ) – це загальноєвропейська ініціатива з популяризації сталих 
видів транспорту. 

Під час табору учасників навчатимуть досвідчені тренери, фахівці із запуску ЄТМ з інших регіонів, які поділяться 
своїм досвідом та ідеями про те, як організувати ЄТМ, які зацікавлені сторони залучити, як знайти ресурси для ЄТМ 
і т.д.  
Основною умовою участі в таборі є готовність учасників організувати та провести ЄТМ в своїх населених пунктах, 
використовуючи отримані знання і загальні ідеї. Учасники будуть підтримані Командою проекту. 

Mobility Camp - це дзеркальний захід зі схожою програмою, який відбудеться: 
25-29 червня в Молдові; 
16-20 липня в Чернівцях. 
Всі апліканти можуть подавати заявку на участь в лише одному таборі. 

Анкета дляреєстрації  

https://goo.gl/forms/QqagCplGUZi24nJe2
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Кінцевий термін подання заявок – 20 червня 2018 року, 18:00. 
Про результати відбору учасники будуть повідомлені 21 червня 2018 року. 
На період проведення заходу учасники забезпечуються проживанням та харчуванням. Ціна квитків 
компенсовується у разі 100% відвідування заходу. Учасникам табору, що відбудеться в Молдові буде забезпечений 
організований трансфер до місця проведення з Чернівців. 

Табір мобільності реалізовується в рамках проекту «Через сталий транспорт до чистого довкілля» згідно Програми 
територіальної співпраці країн Східного партнерства «Молдова -Україна».  
Організатор заходу - ГО «Буковинська агенція регіонального розвитку». 
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ОФІС НАТО В УКРАЇНІ ШУКАЄ ІНТЕРНІВ 

Представництво НАТО в Україні оголошує вакансії інтернів.  

Position Title: Intern 
Number of positions available: 3 - 4  
Deadline for applications: 1 July 2018 
Anticipated Starting date: 3 September 2018 
Working hours: full time or part time 
Duration: 6 months 

HOW TO APPLY: Interested applicants should submit (in English):CV, Cover/motivation letter, At east one reference 
(academic or professional) 

Please send the above documents by email to the following email address: admin@nloukraine.org 

Please indicate the position (1. NLO Intern Autumn 2018 or 2. NIDC Intern Autumn 2018) you are applying for in the 
subject line of the e-mail. 

DEADLINE:The deadline for the submission of there quired documents is by close of business on 1 July 2018. Only short 
listed candidates will be contacted for interview. 

NRU POSITION DESCRIPTIONS 

1.    NATO LIAISON OFFICE (NLO) INTERN  

SCOPE OF WORK AND RELATED DUTIES INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO: 
Providead ministrative and logistical support to meeting sand conferences 

file:///C:/Users/NLO/Desktop/Intern/admin@nloukraine.org
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Maintain up-to-date internal paper and electronic files related to administrative issues 
Assist with scheduling and logistical arrangements 
Perform a wide range of offices upport  and administrative functions 
Assist in drafting and preparing official letters 
Attend meetings, take notes and write reports 
Perform research, analysis and drafting tasks 
Translated ocuments into English/Ukrainian 
Meet and escort visitors 
Perform other tasks as required 

QUALIFICATIONS REQUIRED: 
Applicants should be pursuing a degreeat a higher educational institution of recognized standing (preferably in 
International Relations, Political Science, social sciences, lawor a related discipline) or have graduated with in the last 
2 year 

Professional fluency in Ukrainian and English 
Ability to work in an organized manner, meet dead lines and work in a team 
Excellent written and oral communication skills 
Excellent computer skills (Microsoft Office applications, Internet) 
Applicants should possess Ukrainian citizen ship, or have a valid Ukrainian work permit 

2.   NATO INFORMATION AND DOCUMENTATION CENTRE (NIDC) INTERN 

SCOPE OF WORK AND RELATED DUTIES INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO: 
Perform research and analysis on the usage of the social media in Ukraine and following upon the latest trends in this area 
Content production forthe social media, such as YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc 
Assist in the implementation of the diverse projects 
Attend conferences, other events, take notes and write reports 
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Perform a wide range of offices upport and administrative functions 
Perform other tasks as required 

QUALIFICATIONS REQUIRED: 
Applicants should be pursuing a degreeat a higher educational institution of recognized standing (preferably in 
International Relations, Political Science, Social Sciences, Journalism, Media Studies or a related discipline) or have 
graduated within the last 2 years 

Professional fluency in Ukrainian and English 
Practical experience in the use of social media and proventrack record of successful social media and/ordigital projects 
Ability to work in anorganized manner, meet deadlines and work in a team 
Excellent written and or alcommunication skills 
Excellent computer skills (Microsoft Office applications, Internet) 
Applicants should possess Ukrainian citizenship, or have a valid Ukrainian work permit 

 


