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Wellcome Photography Prize 

  
 Wellcome Photography Prize – конкурс фотографії на тему психічного здоров’я, інфекційних 
хвороб та глобального потепління. Ці виклики стосуються людей різного віку в усіх частинах світу, 
хоча їх наслідки відчуваються не однаково. Але надія є.  
 Люди та громади у всьому світі вигадують геніальні способи управління психічним здоров’ям, 
контролю за розповсюдженням інфекцій та адаптації до місцевих ризиків для здоров’я внаслідок 
глобального опалення. Їх - голоси, які ми хочемо почути - надихаючі історії, які потрібно показувати 
та ділитися ними. 
 Фіналісти кожної категорії отримають 1000 фунтів стерлінгів. 
 Переможці індивідуального зображення та серії отримають по 10 000 фунтів стерлінгів. 
 Призи будуть вручені на церемонії нагородження влітку 2021 року. Потім переможці та шорт-
лист будуть представлені на публічній виставці в Лондоні. 
 Якщо ви переможете, вам також запропонують низку можливостей, щоб продемонструвати 
свою роботу різній аудиторії. 
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Стипендія на трирічну PhD програму в 
Berlin Graduate School for Global and 
Transregional Studies 
 «Метою докторської програми є допомога 
студентам розгадати різноманітні суперечки 
та перетворення в економіці, політиці та 
суспільстві у національному та міжнародному 
праві, протягом історії та у різних сферах 
земної кулі. Ми маємо намір забезпечити їх 
інтелектуальними засобами для вирішення нормативних та аналітичних викликів, пов'язаних з цими 
оскарженнями та перетвореннями. Сувора академічна підготовка в поєднанні з навчанням 
практичним та переданим навичкам, закладеним у міжнародній мережі, готує наших аспірантів до 
кар'єри в ряді галузей. 
 У BGTS ми постійно прагнемо забезпечити наших кандидатів кандидатів наук позитивним 
робочим середовищем, щоб допомогти їм успішно продовжувати свої дослідження. З цією метою 
одним з наших головних пріоритетів є подальший розвиток міцної мережі з нашими 
партнерськими установами. Штаб-квартира BGTS має штаб-квартиру в університеті Freie 
Universität Berlin, де будуть розташовані кабінети студентів, а також директор та керівництво. 
Однак ми прагнемо інтегрувати кожного кандидата наук у широке наукове співтовариство 
Берліна, тісно співпрацюючи з партнерами з кластеру досконалості, Університетом Гумбольдта в 
Берліні, Центром соціальних наук WZB, Школою Герті та іншими. Стипендіати будуть приєднані до 
установи, де їх контролюють, але курси, що формують навчальну програму, часто також 
проводяться в установах-партнерах. Це надає унікальну можливість випробувати більше одного з 
чудових дослідницьких установ Берліна та побудувати велику мережу вже на ранній стадії 
академічної кар’єри. 
 Багато випускників нашої попередньої школи, BTS, успішно почали кар'єру в академічних колах 
та працюють у численних престижних університетах та аналітичних центрах. У той же час наші 
випускники також працюють у політичних та державних установах, консультують та працюють у 
секторі громадянського суспільства. Серед роботодавців - Прага Карла, Університет Фрі, Берлін, 
LMU Мюнхен, Університет Радбуда, Університет Гетеборгу, Оксфордський університет та 
Університет Цюріха, а також такі організації, як Oxfam America, Європейська комісія та Банк 
розвитку KfW». 
 Дата початку програми: 3-річна денна програма докторантури, що починається у вересні 
кожного року в Берліні.  
 Дата початку подання заявок: 1 грудня кожного року.  
 Кінцевий термін подання заявок: 31 січня кожного року (4 січня кожного року для китайських 
заявників).  
 Остаточне рішення про прийом: на початку травня кожного року.  
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Стипендії Гентського університету 
(Бельгія) на здобуття PhD 
 Це можливість захистити докторську дисертацію одразу в двох 
університетах: українському та одному з провідних університетів 
Бельгії — Гентському. Ви розпочнете та звершите дослідження у 
Бельгії, а між цим працюватимете над дисертацією в Україні. 
Програма покриває дві подорожі до Генту та стипендію під час 
перебування там. Для подачі потрібна попередня згода від 
наукових керівників в обох країнах. 
Що ви отримаєте:  
• Щомісячну стипендію розміром 2150 євро, яку ви отримуватимете під час перебування в 
Гентському університеті; 

• Ступінь PhD Гентського університету; 
• Також у вашого наукового керівника з Гентського університету буде 8000 євро на покриття 
операційних витрат, пов’язаних з дослідженням, і подорожей. 

Кінцевий термін подачі заявки: 04 лютого 2021 о 23:59 за київським часом.  

 

Стипендії польського уряду для молодих 
вчених 
 Це можливість захистити наукову роботу з 
історії, міжнародних відносин, політології, 
журналістики, соціології, етнології, 
культурознавства, суспільної психології, 
менеджменту, права або суміжних дисциплін в 
одному з польських університетів.  
 Протягом 10 місяців ви будете працювати над 
дослідженням, відвідувати профільні лекції і 
вдосконалювати польську мову. Витрати на перебування у Польщі покриє стипендія.  
 Програма розпочнеться 1 вересня 2021 року.  
 Що ви отримаєте: 
• Щомісячну стипендію розміром 1 500 злотих, що покриє витрати на проживання, харчування та 
страховку  

• Підготовчий курс у Варшавському університеті, що включатиме загальні лекції та уроки польської 
мови 

• Наукового керівника, що призначить університет  
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• Диплом про завершення стипендійної програми  
 Кінцевий термін: 1 березня 2021 о 23:59 за київським часом.  

Програма PASIFIC: постдокторські 
стипендії в інститутах Польської академії 
наук 
 Польська академія наук (PAS) 
оголошує стипендіальну 
програму PASIFIC, що 
фінансується у рамках фонду 
MSCA COFUND. Програма 
PASIFIC надає можливість 
отримати 2-річні 
постдокторські стипендії 
провідним дослідникам будь-
якої національності з різних 
наукових дисциплін. 
 Кожному стипендіанту PASIFIC буде надано щомісячну стипендію у розмірі близько 2500 євро 
netto (чистими). У разі переїзду до Польщі обраного кандидата разом з сім’єю, існуватиме 
можливість отримати додаткову фінансову допомогу. Стипендіати PASIFIC матимуть у 
розпорядженні бюджет до 93 000 євро на реалізацію проекту. 
 Кандидати, які успішно пройдуть конкурсний відбір, будуть здійснювати дослідження в одному із 
68 інститутів Польської академії наук або Міжнародному інституті молекулярної та клітинної 
біології. 
 Перед поданням заявки кандидати зобов’язані самостійно сконтактувати з обраним для 
проведення досліджень інститутом та з потенційним наставником. У кожному з Інститутів ПАН 
вказаний координатор, який може відповісти на Ваші питання. 
 Заявка кандидата повинна містити наступні документи: 
- резюме та список досягнень; 
- опис дослідницького проекту (не більше 10 сторінок); 
- резюме наставника та опис дослідницького середовища обраного Інституту ПАН (підготовлений 
спільно із представниками цього Інституту); 
- етична самооцінка (при необхідності). 
 Також необхідно подати копії: 
- диплома доктора (PhD) або документа, що підтверджує не менше ніж 4-річний науковий досвід; 
- листа підтримки від потенційного наставника і приймаючого інституту ПАН. 
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 Кандидатам потрібно заповнити онлайн-анкету, яка буде доступна з 15 березня до 30 червня 
2021 року (перший етап відбору – буде надано 35 стипендій) та з 15 вересня до 30 грудня 2021 
року (другий етап відбору – буде надано 15 стипендій). 
 Кінцевий термін подачі заявок у першому етапі відбору – 30 червня 2021 року. Другий етап 
відбору буде закрито 30 грудня 2021 року. 
 Кандидати не повинні проживати або виконувати свою основну діяльність (роботу, навчання 
тощо) в Польщі довше одного року протягом трьох років перед закінченням строку подачі 
документів. 
 Кандидати PASIFIC повинні відповідати правилам мобільності MSCA. 
 Якщо у вас є будь-які питання, звертайтеся, будь ласка, за адресою: pasific@pan.pl 

 

Дистанційне стажування в UNICEF 
 Що: дистанційне стажування 
 Де: онлайн, США, UNICEF 
 Позиція стажера: Управління знаннями та інформацією, Придбання талантів, DHR, NYHQ 
 Кількість: проведено 6 місяців 
 Реченець: 1 січня 
 Фінансування: 1700 дол. 
 Для кого: студент або неповний випускник (2 роки з моменту випуску) у сфері спілкування / 
зовнішніх зв’язків, людських ресурсів, інформаційно-комунікаційних технологій, англійська мова.  

 Як стажер ви будете допомагати Центру експертизи (RCoE) з управління знаннями та 
інформацією шляхом партнерства та співпраці з членами команди та відповідними зацікавленими 
сторонами, підтримуючи стандарти, найкращі практики та процедури в управлінні інформацією 
ЮНІСЕФ.  
 Ключові завдання включають наступне: 
•  Забезпечення доступності продуктів знань RCoE до всіх зацікавлених сторін шляхом надання 
нової та переглянутої інформації та продуктів знань доступними для клієнтів (світові практики з 
управління персоналом та менеджери з найму), забезпечуючи при цьому логічне зберігання та 
легке отримання всіх документів; 

• Переконуватись, що інформація, пов’язана з RCoE: повна, достовірна, точна та добре 
організована, доступно тим, хто цього потребує. 

• Перевіряти поштову скриньку RCoE, щоб забезпечити своєчасну відповідь на запитання клієнта 
протягом часу відповіді KPI. 

• Допомагати у проведенні сесій «питань та відповідей» (Питання та відповіді) на часто задавані 
запитання (FAQ); 
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• Допомагати в опитуванні досвіду користувачів для документування рекомендацій щодо 
вдосконалення системи та допомагати кадровому працівникові консультуватися з кінцевими 
користувачами щодо питань доступу до електронного контенту.  

ВЕБІНАРИ СІЧНЯ
 Запрошую Вас взяти участь у вебінарах січня 2021. Традиційно вони пройдуть у WEBEX. 
Необхідна попередня реєстрація, для якої необхідно перейти за посиланнями що наведені біля 
обраного вебінару, натиснути на слово Register та заповнити анкету. Зверніть увагу що деякі 
вебінари розпочинаються не у традиційний час та мають різну тривалість. Учасникам що відвідають 
більше 90% часу надсилається електронний сертифікат. Зважайте що підключення до вебінару 
може відбирати до 5 хвилин, розпочинайте не пізніше ніж за 5 хвилин до початку вебінару. 
Посилання на підключення отримаєте у листах нагадування за добу та за годину до кожного 
вебінару. 
   
5 січня 2021 
15:15–16:45 
Тема: Ресурси Clarivate для наукової діяльності 
Тези: Оглядовий вебінар по можливостям платформі Web of Science в новому інтерфейсі для 
пошуку, аналізу наукової літератури з застосуванням базового та розширеного пошуку, виявленню 
найвпливовіших публікацій, установ, науковців, видань. Збереженні та роботі з документами в 
референс-менеджері EndNote. Аналізу здобутків науковця в базі Web of Science Core Collection та 
авторському профілі Publons. Протягом 1,5 годинного вебінару відпрацюємо повний цикл роботи з 
науковою літературою і обговоримо запитання можна залишити в реєстраційній анкеті. 
Розрахований на тих хто починає роботу з ресурсами. 

14 січня 2021 
12:15–13:00 
Тема: Essential Science Indicators 
Тези: Оглядовий 45 хвилинний вебінар-демонстрація можливостей аналітичного інструменту 
Essential Science Indicators в якому представлені високоцитовані роботи з більш ніж 12 тисяч 
видань, які відносяться до 22 категорій і у порівнянні з роботами того самого типу, дати публікації 
та предметної галузі протягом останніх 10 років потрапляють до 1% цитувань. Дозволяє проводити 
аналіз високоцитованих авторів, установ, країн, журналів. 
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14 січня 2021 
16:15–17:15 
Тема: Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки 
Тези: Важливим етапом наукової діяльності є оприлюднення отриманих даних. З появою 
електронних видань, відкритого доступу, створення видання технічні аспекти не є досить 
складними. В деяких країнах формалізуються вимоги до видань в яких мають бути оприлюднені 
результати що виносяться на захист або отримання наукових звань. Мета цього в кращому 
представленні науковій спільності здобутків науковців. Проте часто через відсутність досвіду, 
науковці як молоді так і з досвідом стають жертвою хижацьких видань, які з’явилися у відповідь та 
вимоги ринку, не є майданчиками для обміну досвідом а часто є або піратськими копіями знаних 
видань, або намагаються під них мімікрувати. Публікація в хижацьких виданнях це втрата 
результатів, часу, грошей і найголовніше репутації. Протягом вебінару обговоримо основні типи 
хижацьких видань, на що варто звернути увагу при доборі видання, як перевірити індексацію 
видання у наприклад Web of Science Core Collection. 

  

28 січня 2021 
16:15–17:15 
Тема: Web of Science Core Collection у новому інтерфейсі 
Тези: Новий рік тішить нас новим інтерфейсом Web of Science Core Collection. На онлайн 
демонстрації перевіримо чи всі знайомі функції доступні лише однієї - головної бази на платформі, 
дізнаємося що очікувати від прийдешніх оновлень, як формувати, редагувати запит за певною 
темою, використання символів скорочення та заміни, зберігати результати в тому числі обирати 
видання для публікації, аналізувати їх через створення звітів по цитуванню робіт та пов’язаних 
записів. Формування списку відмічених публікацій. Не залишаться без відповіді всі питання які буде 
поставлено в реєстраційних анкетах.  

Телеграм-канал «РОЗВИТОК» 
 Оперативне інформування про можливості професійного та 
особистісного розвитку здобувачів вищої освіти.  
 Долучайте студентів! 
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РОЗВИТОК

Реєстрація

Реєстрація

https://bit.ly/2M3XYkl
https://bit.ly/3nIGN5H
https://t.me/growth_edu


Антон Сердюченко 29.12.2020

 

Анкета анонсу подій в БДПУ 
   Шановні викладачі,  використовуючи Google-форму ↓, ви можете надіслати інформацію про 
проєкт, захід чи ініціативу, яку ви організовуєте і хотіли би, щоб ця інформація була опублікована в 
Дайджесті можливостей. 
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Відправити анонс!

https://forms.gle/bssBnnEvYv45sx7v5
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