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Мета: надати можливість обраним кандидатам отримати PhD ступінь в 

одному з десяти швейцарських кантональних університетах, в двох 

Швейцарських федеральних інститутах технологій, у державних навчальних і 

науково-дослідних закладах. 

Умови: Стипендія надається тільки для очної аспірантури в Швейцарії, та не 

надається для змішаної програми підготовки PhD дисертації (частину часу в 

Швейцарії і за сумісництвом в іншій країні). 

Цільова група: Висококваліфіковані аспіранти за будь-якими 

спеціальностями. 

Тривалість: три роки максимум (починаючи з вересня) 

Витрати та заохочення:  

 Щомісячна стипендія – 1,920 швейцарських франків. 

 Плата за навчання покривається програмою. 

 Для стипендіатів з країн, що не входять до ЄС: обов’язкова 

швейцарська медична страховка покривається Федеральною комісією 

зі стажувань. 

 Неєвропейські стипендіати отримують одноразову допомогу на авіа-

переліт (по завершенню стажування). 

 300 швейцарських франків на житло (виплачується одноразово на 

початку стажування). 

 Підтримка послуг та різноманітних поїздок, обідів та оглядових турів, 

організованих для стипендіатів програми. 

 

Критерії:  

 Ступінь магістра або еквівалентний ступінь.  

 Вік до 35 років на момент подання заяви. Заявники не мають права 

подавати заяву, якщо на момент подачі заяви перебувають у Швейцарії 

більше одного року. 

 Кандидат повинен надати лист (або електронний лист) від професора зі 

швейцарської приймаючої організації про те, що він бажає і має право 

бути його науковим керівником. 



 Кандидати повинні скласти проект дослідження, а також розклад свого 

стажування. Це найсуттєвіша частина процедури підготовки заявки. 

Кандидат має приділити максимальну увагу цьому пункту. 

 Кандидати повинні мати необхідну для навчання в аспірантурі мовну 

компетенцію. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Заявка на PhD стипендію до Федеральної комісії 

за стажувань і заявка на прийняття до аспірантури конкретного 

університету – це дві окремі процедури, які кандидат проходить 

паралельно. 

Пакет документів можна надіслати електронною поштою через посольство 

Швейцарії в місті Києві. До пакету документів входять:  

заявки, у трьох примірниках;  

оригінали документів;  

підписані та завірені переклади повинні бути подані разом з копіями.  

 

Контактна адреса:  

Посольство Швейцарії в Києві, 

вул. Козятинська, 12, 01015, Київ.  

Email: kie.vertretung@eda.admin.ch 

Tel: 00380 44 281 61 35 

Web: www.eda.admin.ch/kiev 

 

 

 

 

 

 

 


