Українська Наукова Стипендійна Програма Дрезден (UKRAPRO)
Київський академічний університет (КАУ), Ляйбніц-Інститут твердого тіла та матеріалів Дрезден
(IFW) та Гельмгольц-Центр Дрезден-Розендорф (HZDR) надають допомогу українським вченим,
які змушені покинути їхню Батьківщину внаслідок нападу російської армії. Стипендійна програма
спрямована на підтримку їхньої наукової роботи, принаймні тимчасово, в Дрездені. Крім власних
фондів, ми координуємо фінансування зі сторони Асоціації Лябніца, Фундації Фольксваген, і
Вільної держави Саксонія. Українська Наукова Стипендійна Програма Дрезден є продовженням
і розширенням програми UKRATOP.
СТИПЕНДІЙНА ПІДТРИМКА
Стипендійна підтримка надаватиметься українським вчених, які вже переселились до Німеччини
або збираються це зробити найближчим часом.
Ми пропонуємо стипендії на 6-12 місяців з можливістю продовжити наукову роботу протягом
цього періоду в одній з дослідницьких груп в IFW або HZDR.
Стипендії надаватимуться
- аспірантам,
- молодим вченим,
- досвідченим вченим
за напрямками
- експериментальна і теоретична фізика твердого тіла,
- матеріалознавство та хімія.
Фінансова допомога складається з місячної стипендії в сумі 1700 євро для аспірантів, 2300 євро
для молодих та досвідчених вчених, та, при потребі, сімейної підтримки до 500 євро на місяць.
Крім того, ми надаватимемо допомогу при пошуку житла, оформленні страхових полісів,
вирішенні банківських та адміністративних питань, та ін. Сім‘ї стипендіатів отримають нашу
підтримку у вирішенні практичних питань також у випадку, якщо вони будуть переїжджати
окремо від стипендіата. Умовою для початку дії стипендії є перебування стипендіата в
м. Дрезден.
ПОДАННЯ ЗАЯВОК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
Заявки на стипендію можна подавати на англійській, німецькій або українській мові через
електронну пошту: Ukraine.Scholarships@ifw-dresden.de. Заявка має містити:
-

автобіографію,
список публікацій,
короткий опис наукового досвіду.

Умовою для отримання стипендії є можливість інтеграції в одну з дослідницьких груп в IFW або
HZDR, основана на схожості наукової кваліфікації та досвіду.
Заявка може бути подана в будь-який час. Розгляд заявок відбуватиметься відразу після
отримання з якомога швидшим прийняттям рішення.
Подаючи заявку на стипендію, заявник погоджується на передачу поданих документів в межах
IFW та в інститути-партнери з метою обробки заявки та підготовки програми досліджень.

