Дослідження в Польській академії наук – Стипендіальна програма ім. Лейна
Кіркленда

Фонд «Лідери змін» оголошує конкурс на стипендії ім. Лейна Кіркленда в навчальному
році 2021/2022 .
Стипендія надає можливість пройти наукове стажування в Польщі, у т. ч. в інститутах
Польської академії наук.
Пропонується два види стипендії:
•
•

стипендія Кіркленда – це 9-місячна стипендія для експертів, що мають щонайменше
2 роки професійного досвіду;
Kirkland Research – це 4-місячна стипендія для дослідників із щомісячною стипендією
розміром близько 1450,00 євро.

Заявки можна подавати до 1 березня 2021 року.
Більше інформації можна знайти на веб-сайті програми (польською та англійською мовами) й
веб-сайті Представництва ПАН у Києві.

Коротко про Kirkland Research
•

Стипендіанти Kirkland Research не зобов’язані брати участь у семінарах та заняттях.

•

Стипендіанти займаються
академічного викладача.

•

Мета досліджень – підготовка наукової статті. Підставою для отримання диплома про
закінчення Програми є схвалена науковим керівником до друку стаття стипендіата та
презентація результатів роботи на з’їзді стипендіатів у Варшаві.

•

Загальний розмір щомісячної стипендії становить приблизно 6500,00 злотих (близько
1450,00 євро).

•

Галузі досліджень:

самостійно

науковою

роботою

під

• Економіка та управління
• Управління бізнесом, NGO, культурою, освітою та охороною здоров’я
• Державне управління (центрального та місцевого рівнів)
• Юриспруденція

керівництвом

• Соціальні науки (соціальна психологія, соціологія)
• Політологія та міжнародні відносини
• Захист навколишнього середовища та клімату
• Проблеми безпеки та кібербезпеки
• Кризовий менеджмент
• Політика розвитку та гуманітарна допомога
Дослідженнями в галузях суспільно-політичних наук займаються інститути І відділу
Польської академії наук – список за посиланням – англійською та польською мовами.
•

Формальні критерії
• громадянство та місце проживання в одній із країн, охоплених Програмою досліджень
Кіркленда: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова,
Росія, Таджикистан, Україна, Узбекистан;
• вік до 45 років;
• досвід наукової роботи – мінімум 4 роки;
• не менше, ніж 2 роки перерви від попередньої іноземної стипендії, період отримання
якої перевищував 6 місяців;
• наукові досягнення, включаючи публікації;
• знання польської чи англійської на рівні мінімум В2 (у випадку знання англійської
мови на рівні В2, знання польської мови має бути принаймні на рівні А1).

Більше інформації – на сайті Програми.
Щиро запрошуємо до Польської академії наук!

Команда Представництва ПАН у Києві

