
СТИПЕНДІЇ ШВЕЙЦАРСЬКОГО УРЯДУ 

Стипендіїна стажування за PostDocпрограмою 

Навчальний рік: 2017-2018 

Початок прийому заявок: 01.09.2016 

Крайній термін подачі заявок: 05.12.2016 

Мета: надати можливість обраним кандидатам виконати 

PostDocдослідницьку роботу 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 очного 

проведенняPostDocдослідження в Швейцарії, та не діє для змішаної 

формитаких досліджень(частину часу в Швейцарії і за сумісництвом в іншій 

країні). 

Цільова група: Висококваліфіковані дослідники зі ступенем PhDза будь-

якою спеціальністю. 

Тривалість: 12 місяців, без можливості подовження (починаючи з вересня). 

Грантові заявки на стажування тривалістю менше 9 місяців не вважатимуться 

пріоритетними. Грантові заявки на стажування тривалістю менше 6 місяців 

будуть відхилені. 

Витрати та заохочення:  

 Щомісячна стипендія – 3,500 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 PhD. (Не більше 5 років від дня отримання ступеня). 

 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 хоче і має право 

бути його науковим консультантом під час проведення PostDoc 

дослідження. 

 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 PostDoc стажуваннямовну 

компетенцію. 

 Кандидати, які вже отримали стипендію від швейцарського Уряду, не 

мають права претендувати на другу стипендію. 

 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 


