
                                                                                    

Спеціальн

Країна походження Україн

 Цільова країна Австрія

 Цільова група А

навчальному

Б

заявки

Напрями досліджень  Природничі

сільське

гуманітарні

Тривалість  4 

Гарантовані виплати 

Організації, що надають 

стипендію 

OEAD

Кількість 3 стипендії

Останній термін подання 

документів  

15

 

Аплікаційна форма Дивитись

Документи, які потрібно 

завантажити разом із 

аплікаційною формою в 

режимі он-лайн 

 

 

 

 

Процедура відбору 
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Е
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альні стипендії від OeAD (RotaryClubMödling

Україна 

Австрія 

А) аспіранти, які проходять аспірантуру/докторантуру

навчальному закладі/університеті 

Б) вік претендента повинен бути не вище 40-ка

заявки (наприклад, з датою народження 1 травня

Природничі науки,технічні науки, медицина, ветеринарна

сільське господарство та лісництво, соціальні науки

гуманітарні науки та теологія, мистецтво 

4 місяці 

- Розмір щомісячної стипендії становить 

- Медичне страхування та страхування від

проживання: 

А) У випадку необхідності  Австрійська

обмінів (OeAD-GmbH) може оформити медичну

страховку від нещасних випадків на ім’

Б)  OeAD-GmbH пропонує житло за щомісячною

до 470  (залежно від вимог стипендіата до

помешкання щомісячно оплачується  € 18 

збору. 

Кошти за страховку і проживання оплачуються

стипендії. 

OEAD- GmbH разом з і фінансується  Rotary Club

3 стипендії  

15.05.2015 

 

Дивитись:тут 

- Згода викладача цільового університету

наукового керівництва  

- Короткий опис запланованої наукової роботи

- Два рекомендаційні листи від викладачів

- Відсканований закордонний паспорт (сторінка

- Відсканований диплом про закінчення університету

магістр) 

- Біографія 

- Приймальна комісія складається з членів

представництва ОеАD у Львові. 

 

Процедура відбору складається з наступних

1. Перевірка формальних вимог; 

2. Перевірка достовірності заявки в цілому

3. Фінальне рішення виносить Rotary Club

 

В процесі відбору до уваги приймаються

- Доречність теми дослідження для України

- Взаємна вигода для відповідних країн -

Процес відбору переможця відбувається на конкурсній

претендента немає права вимоги гранту, навіть якщо

виконано 

Контакти:  Андреас Веннінґер, аташе з питань науки

Е-mail:  andreas.wenninger@oead.at 

Телефон: +380322615976 

 

dling) 

докторантуру в Україні у вищому 

ка років на час подання 

травня 1975 р. або пізніше) 

ветеринарна медицина, 

соціальні науки, право та економіка, 

становить €  910 

трахування від нещасних випадків, 

Австрійська служба академічних 

оформити медичну  страховку та 

’я отримувача стипендії. 

щомісячною оплатою від €220 

стипендіата до комфорту). За надання 

€ 18 адміністративного 

оплачуються стипендіатом зі 

Club Mödling 

університету Австрії на надання 

наукової роботи 

викладачів університету 

паспорт (сторінка з іменем та фото) 

закінчення університету (бакалавр, 

членів  Rotary Club Mödling та 

наступних етапів:  

в цілому; 

Club Mödling; 

приймаються наступні фактори: 

України; 

- партнерів. 

на конкурсній основі, тобто у 

іть якщо усі умови подачі  

питань науки та освіти 


