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Noorderlicht 2021
Noorderlicht 2021 - міжнародний фотофестиваль у
Нідерландах.
Міжнародний фотофестиваль Noorderlicht 2021
відбудеться з 7 серпня по 3 жовтня 2021 року в різних
місцях голландських провінцій Гронінген та Фрісландія.
Відділяючись від фотографії, фестиваль фокусується на
всьому спектрі зображення, як аналоговому, так і
цифровому: від комп'ютерних зображень до
віртуальної, змішаної та доповненої реальності, інсталяцій, проекцій та відображень. Тема «The
Makeable Mind» досліджуватиме взаємозв’язок між візуальною культурою та реальністю: як
візуальні технології, засоби комунікації та мейнстрім та громадянська журналістика впливають на
наше мислення та як вони маскують, описують, переписують та викривають нашу реальність?
Реченець: 16 лютого.

Детальна інформація

Стипендіальна Програма
ім. Лейна Кіркланда
Стипендіальна Програма ім. Лейна Кіркланда вже більше 20
років підтримує індивідуальний розвиток молодих,
цілеспрямованих і активних громадян Східної Європи, Південного
Кавказу та Центральної Азії. Метою Програми є обмін польським
досвідом системної трансформації та інтеграції з Європейським
Союзом. Серед більш ніж 800 випускників Програми - члени
урядів, парламентарі, менеджери великих міжнародних
корпорацій, керівники місцевих органів влади та відомі
громадські діячі.
Подавати заявки на Програму можуть молоді лідери та експерти, які мають вищу освіту і
проживають в одній з 11 країн: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан,
Молдова, Росія, Таджикистан, Україна і Узбекистан. Запрошуємо кандидатів, зацікавлених у
розвитку демократії, економіки і громадянського суспільства у своїх країнах та в регіонах, які
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мають намір повернутися в свою країну після закінчення стипендіальної програми, щоб
реалізовувати стипендіальний проект і впроваджувати отримані в рамках стипендії знання.
Програма передбачає два семестри навчання в польських вузах і, як мінімум, 2-х тижневу
професійне стажування в державних, приватних та некомерційних організаціях.
Сфери навчання:
• Економіка та управління
• Адміністрація / управління (тобто бізнес, НУО, культура, освіта та охорона здоров’я)
• Державне управління (Адміністрація центрального та місцевого самоврядування)
• Право
• Соціальні науки (соціальна психологія, соціологія)
• Політологія та міжнародні відносини
• Захист навколишнього середовища та клімату
• Безпека та кібербезпека
• Антикризове управління
• Політика розвитку та гуманітарна допомога
Фінансова інформація:
- Надається безкоштовний доступ до університетських занять та підтримка від академічного
радника.
- Стипендія в розмірі 18 000 злотих (виплачується 9 частинами протягом 9 місяців).
Крім того, адміністратор програми надає наступне (вартістю приблизно 4200 злотих / місяць):
- проживання протягом усього перебування в Польщі
- медичне страхування медичної амбулаторної допомоги, витрати на лікування у разі надзвичайної
ситуації та цивільної відповідальності
страхування
- один зворотний квиток до Польщі (до узгодженої суми)
- картки громадського транспорту;
- витрати на візу
- матеріали дослідження
- участь у вступному курсі та з'їздах грантоотримувачів
- курс польської мови (жовтень-травень).
Програма стипендії:
• Відкриття Програми та вступний курс (8-10 днів, 2-а половина вересня 2021 р.)
• Класи в університетах (два семестри) у провідних польських академічних центрах, таких як
Варшава, Краків,
• Познань, Люблін або Вроцлав
• Підготовка двох семестрових робіт та однієї дипломної роботи
• Три-чотири з’їзди всіх грантоотримувачів Кіркленда в різних містах Польщі
• Професійне стажування (мінімум 2 тижні)
• Тренінги з розвитку особистості та курс польської мови (два семестри)
• Випускна церемонія - дипломи (кінець червня 2022)
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Підставою для отримання диплому про закінчення Програми є підготовка та захист дипломної
роботи. Дипломна робота може мати науковий або практичний характер.
Стипендії Кіркленда адресовані особам, які представляють такі професійні групи:
• державні службовці, службовці центральних та місцевих державних установ
• юристи
• підприємці,
• менеджери у бізнесі, громадські організації, культура, освіта, охорона навколишнього
середовища, охорона здоров’я
• академічні викладачі
• журналісти
Реченець: 1 березня.

Офіційний сайт

Короткий опис

Онлайн стажування для педагогічних
і науково-педагогічних працівників
Найкращі спікери від Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie поділяться з вами цінною інформацією
та яскравими презентаціями. Стажування передбачає ряд онлайн - конференцій в зазначені дати з
можливістю дискусії через перекладача з польськими колегами. Цікаві теми, гарні лектори,
приємна аудиторія.
Стажування надасть вам нові теоретичні знання, ви опануєте новітніми унікальними методиками,
набудете досвіду викладацької діяльності, обміняєтеся корисною інформацією із зарубіжними
колегами та отримаєте нові наукові зв’язки. Пройти навчання та отримати цінні знання від цікавих
лекторів – основна ціль стажування. Стажування організовано за допомогою програмного
комплексу ZOOM з перекладом матеріалів та онлайн - конференцій на українську мову.
Дати стажування: 01 березня до 26 березня 2021 року.
Вартість: 175 євро.
Під час стажування Вас чекає цілий ряд відеоконференцій за трьома модулями:
Модуль 1
Мобільність в освіті.
Модуль 2
Європейська та польська система вищої освіти.
Модуль 3
Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні методи навчання.
Економічним Університетом у Кракові видається сертифікат на 120 годин усім учасникам
стажування.

Детальна інформація
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Данський інвестиційний фонд
пропонує гранти на проєкти в енергетиці
в Україні та Грузії

Данський інвестиційний фонд для країн, що розвиваються, і який керує Інвестиційним
енергетичним фондом добросусідства (NEIF), може надати венчурний капітал та гранти на проєкти
з енергоефективності та відновлювальної енергетики в Україні і Грузії. NEIF фінансується урядом
Данії.
Мета такої пропозиції – сприяти приватним інвестиціям в енергоефективність та проєктам з
відновлювальної енергетики в обидвох країнах. Розглядатимуться проєкти таких типів:
• проєкти з енергоефективності: підвищення енергоефективності, виробництво матеріалів та
устаткування, призначених виключно для генерації вищого рівня енергоефективності;
• проєкти з відновлювальної енергетики: генерація електроенергії з відновлювальних джерел, у
тому числі зі сміття;
• постачальники проєктів з енергоефективності: підтримка виробництва продукції або
устаткування для генерації відновлюваної енергії;
• інші проєкти зі значним екологічним ефектом, порівняно із загальними промисловими
стандартами у країні, наприклад, у транспортній галузі.
Щоб одержати фінансування чи кредит через NEIF, проєкти мають бути комерційно
перспективними та пропонувати інвесторам можливість повернення капіталовкладень.

Детальна інформація
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Гранти на персональні проєкти у
сфері роботи з молоддю
Грант пропонує до 4 000 євро на ваш особистий проєкт
із залученням ЄС або Великої Британії. Скористайтеся
ним, щоб реалізувати ідею, що вже давно не дає вам
спокою.
Зберіть кращі європейські методи роботи з молоддю та створіть подкаст для колег або візьміть
участь в онлайн-події для працівників сектору з усієї Європи, щоб знайти нових партнерів — ми
підтримаємо.
Персональний проєкт це як?
•

Проєкт, не пов’язаний з вашими поточними робочими завданнями. Це має бути нова
ініціатива, за яку ви візьмете відповідальність.

•

Проєкт з фокусом на вашому професійному зростанні. Ви маєте отримати досвід керування
проєктом, нові навички та корисні знайомства.

•

Проєкт із залученням ЄС або Великої Британії. Ви можете навчатися у європейських колег
або презентувати їм свої ідеї.

•

Навчання, стажування, нетворкінг, створення блогу, проведення події, запуск навчального
курсу — будь-яка корисна для вас ініціатива може бути проєктом.

Яка може бути тематика проєкту?
Загалом — будь-що, що вас захоплює та що може бути корисним для України. У пріоритеті — такі
теми:
•

Встановлення та розвиток партнерств з провідними організаціями та фахівцями молодіжного
сектору в ЄС та Великій Британії;

•

Створення нових програм обміну для молоді між Україною та ЄС;

•

Розвиток молодіжних організацій;

•

Інклюзія.

Кінцевий термін подачі заявки: 15 лютого 2021 року о 15:00.

Детальна інформація

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

РОЗВИТОК
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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.

Відправити анонс!
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