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З веpecня 2074 p.

Шанoвнi Кoлe?u,

.Qoзвoльтe пoiнфopмyвaти Baс пpo Чеpгoвi щopiннi кoHкypсИ Ha 3дo6yття стипeндiй iмeнi
ФyлбpaЙтa дlпя пpoвeдeння HayкoвИx AoсЛiд)кеHЬ y сшA'

Гaлyзi спeцiaлi3aцГi: гyмaнiтapHi, сoцiaлЬнi, тoЧнi, тeХнiчHi тa пpиpoдн L4чi &lАсцv|плil1и.

CтипeндГi N|я.<aнАу|дaтiв тa дoктoрiB }|аyк, дoслiдникiв тa aспipeнтiв нaпepeдoднi
зaxистy Fulbright Sсholar Program: Пpoвeдeння дoслiДкеHЬ B yl.{iвepситeтax сшA,
дoслiдHИцЬких цeHтpax, бiблioтeкax, Myзeяx, apxiвax тoщo тpИBaЛiстю вiд тpЬox дo дeв,яти
мiсяцiв. У кoнкypсi мo}кyтЬ 6paти yЧaстЬ кaндидaтИ тa дoктopи Hayк; дiячi l{yлЬтypи, фаxiвцi
з бiблioтeкapствa, жypнaлiсти тa юpисти; дoслiдники 6eз нayкoвoгo стyпeHя з дoсBiдolvl
po6oти нe MeHше п,яти poкiв; aспipaнти Haпеpeдoднi зaxистy, якi oтpимaютЬ нayкoвий
стyпiнь дo пoЧaткy гpaHry. Кiнцeвий тepгr,riH noдання зaявoк- 15 жoвтня2oL4 poкy.

CтипeндГJ для 'UloлoдY|х в|l|.<лaАaчiв тa дoсЛiдникiв Fulbright taсulty Development Program:
Пpoвeдeння дoслiджeнь в yнiвеpсИтeтax CШA тpивaЛiстю вiд шeсти дo дeв,яти мiсяцiв. У
кoHкypсi Moх(yтЬ бpaти yчaстЬ oco614 вiкoм дo 40 poкiв 3 двopiнним прoфeсiйниrvl дoсBiдof,/l:
виклaдaнi; aспipанти тa дoслiдники, яt\i щe не мaютЬ Hayкoвoгo стyпeня; кaндидaти Hayк
(нe пiзнiшe 5-ти poкiв пiсля зaxистy); aдмiнiстpaтopи вищиx нaBЧaЛЬниx зaклaдiв;
спiвpoбiтники нayкoвo-дoслiдниx yстaнoв; жypнaлiсти; фaxiвцi з бiблioтeчнoT, мyзeйнoi тa
apxiвнoТ спpaви; спeцiaлiсти y сфepi yпpaвлiння кyлЬrypo}o; пpaцiвники гporvlaдсЬкиx
opгaнiзaцiй (Hдo). Кiнцевий тepмiн ]loдання зaявoк - 1 листoпaАa2oL4 poкy.

fl,eтальнa iнфopмaцiя тa aнкeти нa сaйтi : http : //www.f uI briяht.orя. uа.

Aби yвиpaз}iити yявлеHHя пpo Пpoгpaмy, paдимo пepeГлЯHyти вiдгyки тa oписи HayкoBиx
пpoeктiв yнaсникiв МинYлих poкiв, щo poзмiщeнi нa стopiнкax Фyл6paЙтiвсЬt(иx
[l.[opiнникiв тa Biсникiв (http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/S7l|ibrаrv.htm|) Й виклaденi y
Faсebook (https://www.faсebook.сom/Ful bright. Ukraine).

Бyдeмo вдяннi 3a пoшиpення цiеТ iнфopмaцiТ сepeд yсiх зaцiкaвлeниx oсiб.

З пoвozoю,

Пpoгpaмa iмeнi Фyлбpaйтa
Пpедстaвництвo lнститyтy MiжнapoднoТ oсвiти в УкpaТнi


