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MINT-СТИПЕНДІЯ ВІД INDUSTRIELLENVEREINIGUNG  

ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ З УКРАЇНИ 

 

* MINT - матматика, інформатика, природничі науки, техніка 

 

 
Федерація австрійської промисловості (Industriellenvereingung, IV) 
Schwarzenbergplatz 4, 1031 Відень, Австрія  
 
 

Призначення 
Стипендія від IV призначена для обдарованих студентів з України, які 

навчаються на бакалаврських чи магістерських програмах з математики, 
інформатики, природничих наук або техніки в австрійських університетах. Стипендія 
надається на 12 місяців, починаючи з березня 2023 року. Від стипендіатів очікується, 
що свої знання в області роботи з обдарованими учнями вони привнесуть в австрійську 
систему освіти шляхом проведення власних воркшопів для школярів. У свою чергу IV 
буде підтримувати стипендіатів під час пошуку практики та по закінченню навчання в 
університет посад в індустрії або науці. 

 

Умови участі в конкурсі  
Відправляти заявки можуть студенти бакалаврських та магістерських програм 

MINT-напрямків та студенти MINT-напрямків, які зараховані на  підготовчий курс 
університету. Учасники конкурсу повинні мати відмінні результати на наукових 

конкурсах (наприклад, олімпіадах). Максимальний вік кандидатів на момент подачі 
25 років. 
 
MINT-воркшопи для школярів 

Під час літніх канікул кожен стипендіат повинен провести один двотижневий 
або два однотижневих воркшопи обсягом 40 академічних годин (1 академічна година 

= 45 хвилин) для учнів 9-12 класів.   
 

Розмір та отримання стипендії 
Кожна стипендія складає 5.500 євро. Рішення щодо присудження стипендії 

приймається на основі письмової заявки і короткого інтерв’ю з журі конкурсу, у складі 
якого експерти IV та Віденського університету. 
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Подача заявок 
Для участі в конкурсі необхідно надіслати заповнений бланк разом з наступними 

документами німецькою або англійською мовою: 
 

• біографія розміром половина листа А4; 
• Копії отриманих раніше сертифікатів/дипломів і додатків з оцінками 

• підтвердження знань німецької або англійської мови на рівні С1; 
• копія закордонного паспорта; 
• копія підтвердження про допуск до навчання в університеті або підготовчих 

курсах; 
• підтвердження про навчання в поточному семестрі, відповідно відвідування 

підготовчих курсів; 
• дипломи або інші підтвердження про перемоги в українських або міжнародних 

наукових конкурсах; 

• опис власного досвіду викладання в наукових гуртках або роботи з 
обдарованими учнями; 

• мотиваційний лист (розміром половина А4) про навчання в обраній MINT-
спеціальності та особисті цілі на майбутнє в галузі індустрії або науки; 

• опис концепції воркшопу для обдарованих учнів (розміром половина А4), який 
стипендіат планує провести для учнів 9-12 класів. В опис необхідно додати 

запланований зміст та дидактичні методи.  

 

Виплата стипендій 
У випадку присудження стипендії студент зобов’язаний до 15 червня 2023 року 

надіслати концепцію літнього воркшопу і до 15 жовтня 2023 року надіслати 
підтвердження проведення занять обсягом 30 ECTS. При змінах у навчанні в 
університеті або проведенні воркшопів необхідно про це повідомити IV.  Виплата 
стипендій відбудеться трьома частинами: на початку березня, на початку травня і на 
початку листопада 2023 року. У випадку якщо стипендіат не надсилає концепцію 
воркшопів або підтвердження їх проведення, виплата стипендій не 
продовжуватиметься.  

 

Термін подачі заявок 
Заявки приймаються до 9-го січня (включно) 2023 року на адресу bg@iv.at. 

Інформація щодо присудження буде опублікована до 15 лютого 2023 року. 

 

Важливо: 
 

• Навіть якщо студент/-ка відповідає усім умовам конкурсу, це не надає йому/їй 
автоматично право отримати стипендію. 

• Стипендіати зобов’язані знаходитись у місті, де проходить навчання, і брати 
участь в навчальному процесі 

• Неповні заявки та заявки, які не відповідають умовам, зазначеним в оголошенні, 
не розглядатимуться. 

 

https://www.iv.at/Themen/Bildung-und-Gesellschaft/Elementarbildung-und-Schule/Bewerbungsformular-IV-MINT-Stipendium-fuer-High-Potential-1.pdf
mailto:bg@iv.at

