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Що таке програма науково 

-дослідницького стажування Mitacs 

Globalink? 



• 12- тижневе дослідницьке 

стажування під 

керівництвом канадських 

викладачів університетів з 

травня по серпень 

 

• учасниками можуть бути 

студенти усіх наукових 

Дисциплін 

 

• Mitacs фінансує переліт та 

оплачує стипендію на 

проживання та харчування 



Як діє програма? 



• Весна 2017: Факультети канадських 

університетів представляють на розгляд 

науково-дослідницькі проекти на розгляд 

Mitacs 

 

• Літо 2017: Студенти ознайомлюються з 

проектами та подають заявки в від 3-7 

проектів через Mitacs 

 

• Осінь 2017: Mitacs перевіряє складені 

документи на предмет відповідності 

вимогам і відповідність вибору студентів 

щодо обраних проектів 

 

• Літо 2018: Претенденти які пройшли 

відбір їдуть до Канади на 12 тижнів з 

травня по вересень працювати над 

науково- дослідницьким проектом 



Чому вам слід подавати заявку на 

участь? 



• Покращити міжнародний 

досвід в науково- 

дослідницькій діяльності 

 

• Отримати доступ до 

найкращих технічних засобів та 

обладнання в університетах 

Канади 

 

• Зустріти нових людей з 

різних куточків світу 

 

• Дізнатися про промислові 

інновації Канади 

 

• Відчути на собі теплу 

дружню атмосферу, привітну 

культуру Канади, відпочинок та 

красу природи. 



Хто може стати учасником? 



Основні умови участі: 
Студенти вищих навчальних закладів України, за різними 
спеціальностями та напрямками дослідницьких інтересів. 

 

• вік від 18 років; 

• володіння англійською або французькою мовою на 

розмовному рівні (екзамен не потрібний); 

• академічний середній бал вище 80%; 

• бути зарахованим до загальноосвітніх програм 

бакалаврату (3-й курс) в університетах; 

• мати щонайменше один семестр, а максимум – три, 

до закінчення навчання, станом на вересень 2018; 

• мати можливість приїхати до Канади на стажування у 

період з 1 травня до 30 червня 2018 року; 

• мати можливість повернутися до України у період з 

31 липня по 30 вересня 2018 року; 

• закордонний паспорт (дійсний до січня 2019 року) 



Які потрібні документи ? 

• Онлайн-заявка на участь у 

програмі 

• СV з описом наукових інтересів 

• Лист-рекомендація від професора 

чи наукового керівника з описом 

досвіду досліджень та наукових 

інтересів 

• Виписка з оцінками від 

університету (підтвердження рівня 

середнього академічного балу вище 

80% 

Якщо Ви не можете  отримати виписку 
англійською або французькою мовами, ви 
повинні зробити переклад, завірений 
нотаріально 



Що входить до програми? 



Студенти, що успішно пройдуть відбір, безкоштовно 

отримують: 

• роботу над спільним проектом з професором 

канадського університету (згідно ваших інтересів, 

навичок та попереднього досвіду); 

• переліт Україна-Канада та Канада-Україна; 

• трансфер з аеропорту до місця вашого проживання; 

• стипендію на житло, проживання та харчування; 

• медичне страхування; 

• зарахування на період стажування до канадського 

університету; 

• підтримку студентів-менторів на кампусі канадського 

університету; 

• можливість відвідування заходів, воркшопів, 

семінарів з професійного розвитку; 

• сертифікат, що підтвержує проходження програми 

Globalink Research Internship. 



Як заповнити 

онлайн-заявку? 





























































































Виникли запитання? 



Задай їх координаторам: 

 

Координатор роботи з 

університетами 

Ірина Тимченко 

+38 095 65 51 591 

info@mitacsua.org 

 

Помічниця координатора 

програми в Канаді 

Олена Скалянська 

olena@mitacsua.org 


