
                УВАГА! 
 

Шановні студенти, НТУ «Дніпровська політехніка»  оголошує   

конкурс на участь у виконанні освітньо-наукової роботи  в 

Бранденбурзькому технічному університеті Коттбус-Зенфтенберг 

(Німеччина)  за програмою ДААД  «Східне партнерство». 

Основні відомості щодо пропозиції є наступними: 

1) Пропонується короткотермінова мобільність в осінньо-зимовому 

семестрі 2022/23 навчального року.  

2) Запрошуються чотири студенти (магістри та/або аспіранти), що 

зацікавлені у вивченні питань екологічно сталого розвитку для 

написання кваліфікаційної роботи / дисертації: 

 три студенти по обміну протягом трьох місяців; 

 один студент по обміну на два місяці. 

3) Приймаючою стороною є кафедра екологічного планування 

БТУ КЗ  під керівництвом проф. М. Шмідта.  

4) Пропонується фінансування:  

• стипендія 861 євро у місяць. 

 
ДЕДЛАЙН ПОДАЧІ ЗАЯВОК – 20 ЛИПНЯ 2022 РОКУ! 

 

Для участі у конкурсі необхідно заповнити он-лайн анкету за посиланням. 

Звертаємо увагу на те, що пукти анкети потрібно заповнити двома мовами. 

Неповністю заповнені анкети, а також анкети, подані після 20 липня 2022 року, 

розглядатися не будуть. 

Вимоги до кандидатів: 

 мати українське громадянство та проживати в Україні; 

 навчатися в НТУ «Дніпровська політехніка» за програмою денної форми навчання 

у магістратурі або аспірантурі; 

 мати високий рівень академічної успішності, наукової  та соціальної активності; 

 вільно володіти англійською мовою на рівні, достатньому для навчання та 

спілкування в англомовному академічному середовищі; 

 мати можливість почати мобільність у Німеччині з вересня 2022 року; 

 повернутися в Україну після завершення Програми та продовжити навчання в НТУ 

«Дніпровська політехніка». 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4K7bIuPIU6JIujdHwPmNnsdOYyPj4lGj6WcnY6MvtxUMVJRREdJMEEzVTNDQVZFQVBVMlBIVFdPNC4u


Кандидати, що будуть відібрані, повинні до 1 серпня подати до оргкомітету такі 

документи: 

1 Аплікаційна форма для участі у програмі обміну (англійською мовою). 

2 Копія першої сторінки біометричного закордонного паспорту. 

3 Мотиваційний лист, що пояснює мотивацію кандидата брати участь у 

програмі. 

4 Два рекомендаційних листи з перекладом на англійську мову. Один 

рекомендаційний лист має бути від наукового керівника з НТУ «Дніпровська 

політехніка» (не більше сторінки), другий лист від декана чи міжнародного 

відділу, що свідчить про лідерські якості та активність  

волонтерської/громадської діяльності в рамках університету  (не пів сторінки). 

5 Копія чи витяг із залікової книжки з перекладом на англійську мову, завірені 

печаткою деканату (для студентів, що навчаються за магістерською 

програмою); або довідка з відділу аспірантури,  що завірена печаткою. 

6 Підтвердження володіння англійською та/чи німецькою мовою. 

7 Додаткові документи (сертифікати, дипломи олімпіад, грамоти тощо) – 

скановані копії,  без перекладу на англійську мову (не обов’язково). 

     
 

 

 

За додатковою інформацією звертайтесь до оргкомітету:     
 

проф. Палєхова Людмила Львівна – e-mail: paliekhova.l.l@nmu.one   

моб. тел. +38 067 683 7769, Viber, WhatsApp, Telegram    

        

доц. Дрешпак Наталія Станіславівна – e-mail: dreshpak.n.s@nmu.one 

моб. тел. +38 095 910 3220, Viber, WhatsApp, Telegram     

 

Дяченко Олена Юріївна – e-mail: diachenko.o.yu@nmu.one 

моб. тел. +380 97 697 50 25, Viber, WhatsApp, Telegram     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


