ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ!
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОГРАМ ІМ. ФУЛБРАЙТА (Fulbright) В УКРАЇНІ

Серед них:
ДЛЯ СТУДЕНТІВ:
Fulbright Graduate Student Program: Навчання в американських університетах від
одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь
студенти старших курсів та випускники ВНЗ. Кандидати повинні мати щонайменше
диплом бакалавра на час призначення стипендії.
ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ:
Fulbright Research and Development Program: Проведення досліджень в
університетах США тривалістю від шести до дев'яти місяців. У конкурсі можуть
брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі;
аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук (не
пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих навчальних закладів;
співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної,
музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники
громадських організацій (НДО).
Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program: Стажування з викладання
української мови (асистенція американським викладачам) в університетах/коледжах
США тривалістю дев'ять місяців. У конкурсі можуть брати участь викладачіпочатківці та молоді фахівці, які спеціалізуються з лінгвістики, української
літератури, перекладацьких студій, комунікацій, журналістики, американських
студій, викладання англійської мови. Кандидати повинні мати щонайменше диплом
бакалавра на час призначення стипендії (липень наступного року).
ДЛЯ КАНДИДАТІВ ТА ДОКТОРІВ НАУК, ДОСЛІДНИКІВ ТА АСПІРАНТІВ
НАПЕРЕДОДНІ ЗАХИСТУ
Fulbright Scholar Program: Проведення досліджень в університетах США тривалістю
від трьох до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори
наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без
наукового ступеня з досвідом роботи не менше п'яти років; аспіранти напередодні
захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту. Стипендія від 3000 дол.
США / місяць + фінансування придбання літератури (плюс збереження заробітної
плати в університеті). Базова англійська.
-З повагою,
Олег Пасько
заступник декана факультету
економіки і менеджменту CНАУ з наукової роботи,
+38(050)307-31-38
researcheconom@gmail.com
Sincerely yours,
Oleh Pasko
Vice-Dean for research
Faculty of economics and management
Sumy National Agrarian University (SNAU)
+38(050)307-31-38 researcheconom@gmail.com

