
МОЖЛИВОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ 

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

За детальною інформацією, щодо програм академічної мобільності  просимо звертатися у Відділ міжнародних зв'язків 

ОНПУ, каб. 416 адміністративного корпусу, тел. (048) 705 84 39 , e-mail: vmz@opu.ua 

 

 
 

 

 

Програма академічних обмінів Туреччини «Mevlana», націлена на обмін студентами та викладачами між турецькими вишами та вишами 
інших країн. 

Стипендія для студентів надається у розмірі 1.300 ТL (приблизно 5200 грн.)  на місяць. 

Заявки на участь у програмі в осінньому та весняному навчальному семестрі 2020/2021 будуть прийматися в період з 25 лютого до 10 березня. 
Рекомендовано до ознайомлення студентам: ІКС, ІЕЕ, ІЕКСУ, ІМБ, ІМІ, ХТФ, ГФ. 

 

 

 

 

 

Факультет електротехніки Чеського технічного університету запрошує найуспішніших студентів на навчання, скориставшись 

 Вишеградською стипендіальною програмою. 
Стипендія учасника програми становить € 2300/ семестр. 

Кінцевий термін подання заяв на участь: 15 березня 2020 р. 

Детальну інформацію можна знайти на офіційній сторінці  Міжнародного Вишеградського 
фонду https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/.  

Ліберецький технічний університет, що у Чехії, пропонує безкоштовне навчання студентам ОНПУ з можливістю подовження навчання 

магістрів за спільною з Німеччиною програмою з отриманням спільного диплома. Детальніше про університет можна дізнатися за 
посиланням: https://www.tul.cz/en/. 

Рекомендовано до ознайомлення студентам: ІЕЕ, ІЕКСУ, ІМБ, ХТФ. 

 

 

 

Стипендії Master Mind надають студентам шанс навчатися у кращих вишах Фламандського регіону Бельгії. Кандидати повинні 
продемонструвати високий академічний потенціал у власному виші, а також підтвердити знання англійської мови. Розмір стипендії майбутніх 

магістрів: €8000  на рік. 

Дедлайн подачі заявок: 30 квітня 2020 р. 
Детальна інформація за посиланням: http://www.studyinflanders.be/en/scholarship-programmes/master-mind-

scholarships/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign= 

Рекомендовано до ознайомлення студентам: ІБЕІТ, ІЕКСУ, ІЕЕ, ІМБ, ІМІ, ІПТДМ, ХТФ, ГФ. 
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Гентський університет запрошує студентів ОНПУ відвідати Бельгію та пройти навчання в одному з найбільших університетів цієї країни. 
Стипендія надається студентам у розмірі 300 €. Навчання - безкоштовне.  

Розгорнута інформація знаходиться на офіційному сайті університету: http://www.ugent.be/en. 

Рекомендовано до ознайомлення студентам: ІБЕІТ, ІЕКСУ, ІЕЕ, ІМБ, ІМІ, ІПТДМ, ХТФ, ГФ. 

 
 

 

 

Українським студентам та науковцям є нагода продовжити навчання або дослідження у закладах вищої освіти Латвії впродовж 2020/2021 
навчального року, а також пройти навчання у літній школі. 

Сума латвійської державної стипендії становить 500 € на місяць. 

Подати заявку на участь у державній стипендійній програмі можна до 1 квітня 2020 року. Уся необхідна інформація та форми для заповнення 
є за посиланням  http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/ 

Рекомендовано до ознайомлення студентам: ІМБ, ІКС, ІЕЕ, ІЕКСУ, ІБЕІТ, ІПТДМ, ГФ. 

 

 

 

Наразі у українських студентів та викладачів є можливість пройти навчання або дослідницьке стажування у Словаччині. Воно 
відбуватиметься в межах Національної стипендіальної програми у навчальному 2020/2021 р. на основі двосторонніх угод (між урядами / 

міністерствами). 

Розмір щомісячної стипендії для студентів становить 280 € на місяць. 
Заявки на участь у програмі прийматимуться до 10 квітня 2020 р. 

Докладна інформація про умови участі у стипендіальній програмі за посиланням: https://www.minedu.sk/bilateral-scholarships-for-20202021/ 

Рекомендовано до ознайомлення студентам: ІБЕІТ,ІКС, ІЕЕ, ХТФ, ГФ. 
 

 

 

Вища школа економіки та менеджменту суспільного управління у м. Братислава, що у  Словаччині запрошує  студентів – магістрів 

пройти навчання за спільною програмою та отримати диплом європейського зразка. 
Стипендія становить 200 € на місяць. 

Більш детально з інформацією можна ознайомитися за посиланням : http://www.vsemvs.sk/en/ 

Рекомендовано до ознайомлення студентам: ІКС. 

 
 

 

Розпочався конкурс на участь у міжнародній програмі «Стипендії уряду Ірландії». Термін навчання – 1 рік. Участь можуть приймати 

бакалаври, магістри та аспіранти.  
Успішні студенти отримають стипендію у 10 000 € на рік та безкоштовне навчання. 

Кінцевий термін подання заявок - 27 березня 2020 року.  

Вичерпна інформація щодо програми за посиланням : http://eurireland.ie/2020/02/10/government-of-ireland-international-education-scholarships-

2020/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign= 
Запитання лише електронною поштою - goi-ies@hea.ie 

Рекомендовано до ознайомлення студентам: усіх інститутів та факультетів. 
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