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Шаноўныя студэнты!
Гэта – поўны даведнік па адукацыйных стыпендыях, якія прапануе Еўрапейскі 
Саюз і 27 яго краінаў-сябраў. Мэтай даведніка з’яўляецца садзейнічаць мабільнасці 
сярод студэнтаў, а таксама заахвоціць большую колькасць беларускіх студэнтаў 
павучыцца некаторы час за мяжой, у краінах-сябрах ЕС. 

Спадзяемся, што прадстаўленая інфармацыя будзе садзейнічаць умацаванню 
асабістых стасункаў паміж людзьмі і прапагандаваць агульначалавечыя 
каштоўнасці, робячы сувязь паміж жыхарамі краінаў ЕС і Беларусі больш 
цеснай. 

У дадзены момант Еўрапейскі Саюз фінансуе важныя праграмы ў галіне адукацыі, 
такія як Tempus і Erasmus Mundus, якія садзейнічаюць мабільнасці сярод студэнтаў. 
Новая схема прысуджэння стыпендыяў “Акно Знешняга Супрацоўніцтва Эразмус 
Мундус” (Erasmus Mundus External Cooperation Window) яшчэ больш умацуе 
прыхільнасць ЕС да вышэйшай адукацыі і мабільнасці сярод выкладчыцкага 
саставу. Новая схема прысуджэння стыпендыяў уключае ў сябе садзейнічанне 
мабільнасці на студэнцкім, магістэрскім, доктарскім і паслядоктарскім узроўні, а 
таксама абмен выкладчыцкім саставам у навучальных, даследчых і выкладчыцкіх 
мэтах. 

Падтрымка гэтага даведніка з’яўляецца дадаткам да ўласнай традыцыі краінаў-
сябраў ЕС па прысуджэнні стыпендыяў беларускім студэнтам і мае на мэце 
садзейнічанне ліквідацыі ўсіх перашкод для мабільнасці сярод студэнтаў. Мы 
лічым вельмі карысным тое, што зараз упершыню ўся гэтая інфармацыя сабраная 
разам. 

Беларускія студэнты не павінны забываць, што яны жывуць у Еўропе, і што ЕС 
зацікаўлены ва ўсталяванні цеснай сувязі з моладдзю сваёй краіны-суседкі. 
Гэта асабліва важна ў той час, калі адукацыю ўсё больш разглядаюць у якасці 
элемента, які адыгрывае цэнтральную ролю ў развіцці сучасных грамадстваў праз 
паляпшэнне сацыяльнага, культурнага і эканамічнага развіцця. 

Вельмі спадзяюся на тое, што гэты даведнік будзе вам цікавы, і жадаю ўсяго 
найлепшага ў часе навучання за мяжой. 

Йен Боўг
Амбасадар

Кіраўнік Прадстаўніцтва Еўрапейскай Камісіі ва Ўкраіне і Беларусі 
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Уводзіны

Ты калі-небудзь марыў пра жыццё і навучанне за мяжой? Табе хацелася калі-
небудзь пазнаёміцца з іншай культурай, навучацца ў замежным універсітэце, 
займець новых сяброў і вывучыць іншую мову – і ўсё гэта адначасова? Кожны 
год усё больш студэнтаў пакуюць свае рэчы і едуць навучацца за мяжу. Толькі 
па праграме Erasmus амаль 100 000 студэнтаў, што навучаюцца ў розных 
універсітэтах, кожны год праводзяць да дванаццаці месяцаў у адной з 1 800 
еўрапейскіх ВНУ, якія знаходзяцца ў 30 краінах-ўдзельніцах (27 краінаў-сябраў 
ЕС, а таксама Ісландыя, Ліхтэнштэйн і Нарвегія). Пачынаючы з 1987 г., калі 
праграма Erasmus была ўпершыню запушчаная, больш за адзін мільён студэнтаў 
прынялі ўдзел у гэтай фінансаванай Еўрапейскім саюзам праграме. У кастрычніку 
2005 г. Еўрапейская Камісія разам са студэнцкімі асацыяцыямі, Нацыянальнымі 
агенцтвамі і адукацыйнымі сеткамі адсвяткавала гэтае ўнікальнае дасягненне. У 
2004 г. Еўрапейская Камісія распачала праграму Erasmus Mundus. Гэтая новая 
глабальная схема распрацаваная для таго, каб прыдаць выразна “еўрапейскую” 
спецыфіку вышэйшай адукацыі. Праграма дае студэнтам і замежным даследчыкам 
з усяго свету магчымасць атрымаць паслядыпломную адукацыю ў еўрапейскіх 
універсітэтах. Ініцыятывы, фінансаваныя Еўрапейскім Саюзам, дапаўняюцца 
прапановамі стыпендыяў ад краінаў-сябраў. Як вам магчыма ўжо вядома, амаль 
кожная краіна-сябар мае традыцыю прадстаўляць магчымасці для атрымання 
беларускімі студэнтамі і даследчыкамі стыпендыяў. Тып, працягласць і характар 
стыпендыяў можа істотна розніцца, але мэта заўсёды адна – заахвочваць 
беларускіх студэнтаў да наведвання краіны, вывучэння новай мовы і знаёмства 
з новымі людзьмі. Гэты даведнік змяшчае інфармацыю пра адукацыйныя 
стыпендыі ў 27 краінах-сябрах ЕС, што фінансуюцца альбо Еўрапейскім саюзам, 
альбо яго краінамі-сябрамі. Галоўнай мэтай з’яўляецца садзейнічанне студэнцкай 
і навуковай мабільнасці. Гэты даведнік фінансуецца Еўрапейскім саюзам. Яго 
выданне з’яўляецца ініцыятывай Прадстаўніцтва Еўрапейскай Камісіі ў Беларусі і 
Амбасадаў 27 краінаў-сябраў Еўрапейскага саюза ў Мінску і Маскве. 

Гэтая ініцыятыва таксама звязаная з Балонскім працэсам, накіраваным на 
стварэнне да 2010 г. Еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі (European Area 
of Higher Education). Асноўнай мэтай Балонскага працэсу з’яўляецца стварэнне 
агульнай сістэмы па вызначэнні ўзроўню навуковай ступені для студэнтаў (ступень 
бакалаўра) і выпускнікоў (магістэрская і доктарская ступень). Кожная ступень 
будзе асноўвацца на сістэме балаў, такой як Еўрапейская сістэма заліковых 
адзінак (European Credit Transfer System – ECTS). Студэнты, якія навучаліся за 
мяжой, могуць мець праблемы з прызнаннем такога навучання пасля вяртання 
ў свой універсітэт. Краіны-ўдзельніцы Балонскага працэсу поўнасцю адданыя 
пераадоленню гэтых цяжкасцяў. Гэтая адданасць з’яўляецца магутным стымулам 
для студэнтаў, якія навучаюцца за мяжой у магістратуры і аспірантуры.

Інфармацыя ў гэтым даведніку прадстаўленая наступным чынам: першапачатковы 
раздзел ахоплівае адукацыйныя праграмы і стыпендыі Еўрапейскага саюза ў 
галіне вышэйшай адукацыі. Пасля яго ідзе асобны раздзел для кожнай краіны-
сябра ЕС з канкрэтнай інфармацыяй наконт прапанаваных імі стыпендыяў. У 
дадзеным даведніку інфармацыя пра стыпендыі з’яўляецца найбольш важнай. 



Калі вы жадаеце падаць заяву на атрыманне стыпендыі, калі ласка, памятайце, 
што ёсць чатыры асноўныя шляхі атрымання дадатковай інфармацыі: 

1. Звяртайцеся ў Беларусі ў Амбасаду краіны-сябра ЕС, ад якой вы жадаеце 
атрымаць стыпендыю. Як правіла, пытаннямі, звязанымі са стыпендыямі, 
займаецца Аддзел культуры, які можа даць вам усю неабходную 
інфармацыю. 

2. Звяртайцеся ў Беларусі ў офісы спецыялізаваных агенцтваў амбасадаў 
краінаў-сябраў ЕС, такіх як Германская служба акадэмічных абменаў DAAD. 
Каб атрымаць неабходную інфармацыю, звяртайцеся непасрэдна да іх. У 
асобных выпадках інфармацыю можна знайсці на іх вэб-сайтах; таксама праз 
інтэрнэт можна падаць заяўку альбо задаць свае пытанні. 

3. Вышэйшыя навучальныя ўстановы краінаў-сябраў ЕС могуць самі прапаноўваць 
шэраг стыпендыяў. Калі ласка, звяртайцеся непасрэдна ў Міжнародны аддзел 
адпаведнай ВНУ. 

4. Таксама Вы можаце звярнуцца ва ўласную навучальную ўстанову, каб 
даведацца пра тое, ці не мае яяна ўжо ўсталяваных сувязяў з вышэйшай 
навучальнай установай у ЕС альбо ці не плануе яна ўсталяваць такія 
кантакты. 

Перш чым падаваць заяву, калі ласка, збярыце і ўважліва прааналізуйце як 
мага болей інфармацыі пра вучэбны курс, які вы плануеце прайсці, а таксама 
пра ўстанову, якая прапануе яго. Пасля таго, як выбар будзе зроблены, вам 
спатрэбіцца час на тое, каб сабраць неабходныя дакументы, вырашыць пытанні 
з пражываннем, візай і г.д. Рэкамендуем пачынаць працэс падачы заявы мінімум 
за год да меркаванага навучання. 
“Беларускія студэнты могуць атрымаць гэты даведнік бясплатна ў “Тасіс-
офісе” Прадстаўніцтва Еўрапейскай Камісіі ў Беларусі, у Цэнтры еўрапейскай 
дакументацыі БДУ і ў амбасадах краінаў-сябраў ЕС у Мінску. Таксама даведнік 
можна бясплатна загрузіць з вэб-сайту  Прадстаўніцтва Еўрапейскай Камісіі ў 
Беларусі http://www.delblr.ec.europa.eu/ “
Гэты даведнік – першая спроба прадставіць поўную інфармацыю пра адукацыйныя 
стыпендыі для беларускіх студэнтаў і даследчыкаў, фінансаваныя Еўрапейскім 
саюзам і яго краінамі-сябрамі. Спадзяемся, што ён задаволіць зацікаўленасць 
студэнтаў і даследчыкаў у Беларусі. З пытаннямі і заўвагамі наконт даведніка 
звяртайцеся, калі ласка, у Прадстаўніцтва Еўрапейскай Камісіі ў Беларусі праз 
e-mail: delegation-belarus@ec.europa.eu.
Мінск, снежань 2007 г.



Еўрапейскі Саюз
Агульная інфармацыя пра Еўрапейскі Саюз

Еўрапейскі Саюз (ЕС) – гэта супольнасць дэмакратычных еўрапейскіх 
краінаў, адданых супрацоўніцтву дзеля міру і дабрабыту. Гэта – не дзяржава, 
якая мае замяніць сабой існуючыя краіны, а нешта большае за ўсе іншыя 
міжнародныя арганізацыі. Яго краіны-сябры заснавалі агульныя ўстановы, 
якім яны дэлегуюць частку свайго суверэнітэту такім чынам, каб рашэнні па 
канкрэтных пытаннях, што ўяўляюць агульны інтарэс, можна было б прымаць 
дэмакратычна на еўрапейскім узроўні. Гэты працэс аб’яднання суверэнітэтаў 
таксама называюць “еўрапейскай інтэграцыяй”. 
Першапачаткова ў склад ЕС уваходзілі толькі шэсць краінаў: Бельгія, Германія, 
Францыя, Італія, Люксембург і Нідэрланды. Данія, Ірландыя і Злучанае 
Каралеўства далучыліся ў 1973 г., Грэцыя – у 1981 г., Іспанія і Партугалія – у 
1986 г., Аўстрыя, Фінляндыя і Швецыя – у 1995 г. У 2004 г. 10 новых краінаў 
далучыліся да ЕС: Чэшская Рэспубліка, Кіпр, Эстонія, Венгрыя, Латвія, Літва, 
Мальта, Польшча, Славенія і Славакія. У 2007 г. Румынія і Балгарыя сталі 
сябрамі ЕС. 
ЕС мае пяць установаў, кожная з якіх іграе канкрэтную ролю: Еўрапейскі 
парламент (выбіраецца народамі краінаў-сябраў), Савет ЕС (рэпрэзентуе 
ўрады краінаў-сябраў), Еўрапейская Камісія (рухаючая сіла і выканаўчы 
орган), Суд Еўрапейскага саюза (забяспечвае адпаведнасць законам), Суд 
аўдытараў (кантралюе і сочыць за тым, каб распараджэнне бюджэтам ЕС 
было разумным і законным). На працягу паўстагоддзя Еўрапейскі саюз 
забяспечвае стабільнасць, мір і дабрабыт. Ён дапамог павысіць узровень 
жыцця, стварыў адзіны еўрапейскі рынак, увёў адзіную еўрапейскую валюту 
– еўра, і ўмацаваў голас Еўропы ў свеце. Еўропа – гэта кантынент са многімі 
рознымі традыцыямі ды мовамі, але таксама і з агульнымі каштоўнасцямі. ЕС 
абараняе гэтыя каштоўнасці. Ён садзейнічае супрацоўніцтву паміж народамі 
Еўропы, прапагандуючы адзінства з захаваннем самабытнасці і гарантыяў таго, 
што рашэнні прымаюцца з максімальным улікам жаданняў жыхароў. Больш 
падрабязная інфармацыя пра ЕС: http://www.ec.europa.eu/abc/index_en.htm 

Вышэйшая адукацыя ў Еўропе

Вышэйшая адукацыя грае цэнтральную ролю як у развіцці чалавека, так і ў 
развіцці сучасных грамадстваў. Яна садзейнічае сацыяльнаму, культурнаму 
і эканамічнаму развіццю, фарміраванню актыўнай грамадзянскай пазіцыі 
і прапагандуе этычныя каштоўнасці. На еўрапейскім узроўні адукацыя 
ў цэлым і вышэйшая адукацыя ў прыватнасці не з’яўляюцца аб’ектамі 
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“агульнаеўрапейскай палітыкі”. Паўнамоцтвы па вызначэнні зместу і 
арганізацыі працэсу навучання застаюцца на нацыянальным узроўні. Аднак, 
згодна з Артыкулам 149 Амстэрдамскага дагавору, Супольнасць “садзейнічае 
павышэнню якасці адукацыі шляхам заахвочвання супрацоўніцтва паміж 
краінамі-сябрамі” праз разнастайныя дзеянні, такія як заахвочванне 
грамадзянаў да мабільнасці, распрацоўка сумесных вучэбных праграмаў, 
стварэнне сетак, абмен інфармацыяй альбо выкладанне моваў Еўрапейскага 
Саюза. Дагавор таксама адлюстроўвае імкненне да садзейнічання навучанню 
жыхароў Саюза на працягу ўсяго жыцця. Такім чынам, Супольнасць выконвае 
дадатковую ролю: уводзіць у адукацыю “еўрапейскае вымярэнне”, дапамагае 
развіваць якасную адукацыю, а таксама заахвочвае да навучання праз усё 
жыццё. Усе апошнія еўрапейскія саміты (пачынаючы ад Лісабонскага 2000 г. і 
надалей) падкрэслівалі ўнёсак адукацыі ў стварэнне “Еўрапейскага грамадства 
ведаў” (European knowledge society). Галоўным інструментам увасаблення гэтай 
ідэі ў жыццё з’яўляюцца праграма Erasmus (зараз частка праграмы Socrates) 
і праграма Erasmus Mundus, якія павышаюць якасць еўрапейскай вышэйшай 
адукацыі і садзейнічаюць міжкультурнаму ўзаемаразуменню пры дапамозе 
супрацоўніцтва з трэцімі краінамі, у тым ліку і з Беларуссю:
http://www.ec.europa.eu/comm/education/policies/educ/higher/higher_en.html 
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Стыпендыі Erasmus Mundus 

Erasmus Mundus – гэта новая глабальная схема, якая прапаноўвае выразна 
“еўрапейскі” падыход да вышэйшай адукацыі. Яна мае на мэце ўмацаванне 
еўрапейскага супрацоўніцтва і міжнародных сувязяў у галіне вышэйшай 
адукацыі шляхам падтрымкі высакаякасных еўрапейскіх магістэрскіх курсаў. 
Сярод іншага, яна заахвочвае студэнтаў і навукоўцаў з усяго свету да 
атрымання паслядыпломнай адукацыі ў еўрапейскіх універсітэтах. Беларускія 
студэнты могуць падаваць заявы на атрыманне стыпендыяў для навучання ў 
магістратуры па адной з наступных праграмаў:

Год                                         Праграма
адбору 

2007 Comem – Магістр тэхнічных навук Erasmus Mundus: 
 Берагавая і марская тэхналогія і менеджмент
 http://www.comem.tudelft.nl 
2007 DILL – Магістр міжнароднага класа: Электронная бібліятэчная справа  

http://dill.hio.no/
2007 EURMed (Урбанізацыя Міжземнамор’я)
 http://erasmus-mundus-eurmed.univ-cezanne.fr/ 
2007 Курс магістра еўрапейскага класа: 
 Распрацоўка праграмнага забеспячэння
 http://www.fi.upm.es/emse 
2007 Магістр еўрапейскага класа: Селекцыя жывёлаў і генетыка
 http://www.emabg.wur.nl/ 
2007 FAME: Сучасныя прыкладныя матэрыялы і тэхналогіі
 http://www.fame-master.com 
2007 GEMMA – Ступень магістра: Жанчына і нараджальнасць
 http://www.ugr.es/~gemma/ 
2007 IMESS – Міжнародная ступень магістра: Эканоміка, дзяржава і грамадства  

http://www.imess.eu/index.html 
2007 IMMIT – Міжнародная ступень магістра:
 Кіраванне інфармацыйнымі тэхналогіямі
 http://www.tukkk.fi/tjt/immit
2007 JEMES – Магістр: Пытанні экалогіі
 http://www.tuhh.de/eciu-gs/pro_joint_jemes.html 
2007 LCT – Праграма магістра: Тэхналогіі мовазнаўства і сувязяў
 http://lct-master.org 
2007 MA: Практыка ўжывання правоў чалавека (Erasmus Mundus)
 http://www.roehampton.ac.uk/admissions/ 
2007 MaMaSELF – Магістр тэхнічных навук:
 Выкарыстанне буйнамаштабных еўрапейскіх рэсурсаў
 http://mamaself.univ-rennes1.fr 
2007 Магістр навук: Вылічальная тэхніка
 http://www.cimne.com/cm-master/ 
2007 Магістр навук: Глабальныя тэхналогіі
 http://geotech.uni-muenster.de 
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2007 ME3 – Магістр: 
 Распрацоўка і менеджмент навакольнага асяроддзя і энергі
 http://webi.emn.fr 
2007 Mundusfor: Падрыхтоўка спецыялістаў для галіны адукацыі 
 http://www.ugr.es/~mundusfor/ 
2007 MUNDUS MAPP – Магістр Erasmus Mundus: Грамадская палітыка  

http://www.mundusmapp.org/ 
2007 OPSCITECH: Оптыка ў навуцы і тэхніцы  
 http://www.master-optics.eu/ 
2007 Нямецкая і французская філасофія ў еўрапейскай прасторы 
 http://www.europhilosophie.eu/
2007 SAMHC – Пост-магістратура: 
 Структурны аналіз манументаў і гістарычных помнікаў
  http://www.msc-sahc.org/ 
2007 SUFONAMA: Ашчаднае леса- і прыродакарыстанне
 http://www.sufonama.net 
2007 TPTI: Метады, набытак, тэрыторыі індустрыялізацыі: 
 Гісторыя, валарызацыя, дыдактычныя метады
 http://www.tpti.eu/ 
2006 AGRIS MUNDUS: Устойлівае развіццё сельскай гаспадаркі
 http://www.agrismundus.eu/agris-mundus/
2006 ATOSIM: Мадэляванне на атамным узроўні фізічных, 
 хімічных і біямалекулярных сістэм
  http://www.erasmusmundus-atosim.cecam.org/
2006 CoDe – Магістр: Параўнальнае развіццё рэгіёнаў
   http://www.mastercode.unitn.it/
2006 EMIN: Эканоміка і менеджмент прамысловых сетак 
 http://www.upcomillas.es/emin/
2006 Магістр навук: Фатоніка
 http://www.master-photonics.org/
2006 ЕЎРАКУЛЬТУРА
 http://www.rug.nl/let/onderwijs/internationalestudies
2006 Europubhealth – Магістр: Еўрапейская ахова здароўя 
 http://www.europubhealth.org
2006 FUSION-EP – Магістр: Тэрмаядзерны сінтэз і інжынерная фізіка  

http://www.em-master-fusion.org/
2006 IMIM – Міжнародная ступень магістра: Менеджмент у вытворчасці  

http://www.imim.polimi.it/
2006 Магістр: Эканоміка міжнароднага гандлю і еўрапейскай інтэграцыі
 http://webhost.ua.ac.be/eitei/
2006 MA LLL – Еўрапейская ступень магістра: 
 Бесперапынная адукацыя: палітыка і менеджмент  
 www.dpu.dk/malll
2006 Магістр: Этыка біялагічных даследаванняў 
 http://www.masterbioethics.org/index.html
2006 M.E.S.C.: Сродкі захавання і пераўтварэння энергіі
  http://www.u-picardie.fr/mundus_MESC/
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2006 MONABIPHOT: 
 Малекулярная нана- і біяфатоніка для перадачы дадзеных і біятэхналогіяў
  http://www.ens-cachan.fr/monabiphot/ 
2006 MSPME – Магістр: Стратэгічнае кіраванне праектамі 
 http://www.mspme.org/
2006 NordSecMob – Магістэрская дапамога:
 Камп’ютэрызацыя – бяспека і мабільнасць 
 http://www.tkk.fi/Units/CSE/NordSecMob/index.html
2006 PHOENIX EM: Дынаміка здароўя і дабрабыту
  http://mundus-healthwelfare.ehess.fr/
2006 QEM: Мадэлі і метады колькаснага аналізу эканомікі 
 http://www.univ-paris1.fr/rubrique1297.html 
2006 SUTROFOR – Курс магістра Erasmus Mundus: Ашчаднае лесаводства ў 

трапічных лясах
 http://www.sutrofor.net/
2006 VIBOT – Еўрапейская ступень магістра: Відэа- і робататэхніка
 http://www.vibot.org 
2006 WOP-P – Магістр: Працоўная, арганізатарская і кадравая псіхалогія  

http://www.erasmuswop.org/ 
2005 AMASE –Магістр: Прыкладныя сучасныя матэрыялы і тэхналогіі  

http://www.amase-master.net/ 
2005 Перакрыжаванне еўрапейскіх культураў
 http://www.mastermundushumanities.com 
2005 EMMAPA – Магістр Erasmus Mundus: Прыкладныя фізічныя працэсы  

http://www.erasmusmundus.be 
2005 EMM-Nano – Магістр Erasmus Mundus: Нанатэхналогія і навука
  http://www.emm-nano.org/ 
2005 Магістр Erasmus Mundus: Журналістыка і сродкі масавай інфармацыі 
 ва ўмовах глабалізацыі: еўрапейская перспектыва 
 http://www.MundusJournalism.com 
2005 EuMAS – Курс магістра еўрапейскай ступені: 
 Аэранаўтыка і касмічная тэхніка 
 http://www.aerospacemasters.org/
2005 EUROMIME – Еўрапейская ступень магістра: Праектаванне сродкаў масавай 

інфармацыі для мэтаў адукацыі 
 http://www.euromime.org 
2005 Еўрапейская ступень магістра: Глабальныя даследаванні
 http://www.uni-leipzig.de/zhs/erasmus_mundus 
2005 GEM: Прыродазнаўства і назіранне за зямнымі працэсамі для мадэлявання 

навакольнага асяроддзя 
 http://www.gem-msc.org/ 
2005 Міжнародная ступень магістра: Вытрымка, лаза, віно і земляробства 

http://www.vintagemaster.com 
2005 MA SEN – Магістр: Патрэбы ў спецыяльнай адукацыі 
 http://www.roehampton.ac.uk/
2005 Магістр: Прыкладная этыка
 http://www.liu.se/ffk/eng/maefolder/index.html 
2005 Магістр: Матэматыка ў індустрыі
 http://www.win.tue.nl/esim/ 
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2005 MESPOM – Магістр: Экалогія, палітыка і менеджмент 
 http://www.mespom.org 
2005 Магістр: Камп’ютэрызацыя сеткавага і электроннага бізнэсу 
 http://www.sse.reading.ac.uk/EMMSC_NeBCC
2005 SEFOTECH.nut – Еўрапейская ступень магістра тэхнічных навук:
 Харчовая тэхналогія і навука, каларыйнасць 
 http://www.sefotechnut.org/
2005 SpaceMaster – Магістр: Касмічная навука і тэхніка 
 http://www.spacemaster.se/ 
2004 ALGANT – Алгебра, геаметрыя і тэорыя лічбаў 
 http://www.math.u-bordeaux.fr/ 
2004 CoMundus – Еўрапейская ступень магістра гуманітарных навук:
 Сродкі масавай інфармацыі, камунікацыі і культуразнаўства 
 http://www.comundus.net/
 http://www.mediastudieseurope.net/ 
2004 EMCL – Еўрапейская ступень магістра: Клінічная лінгвістыка 
 http://www.emcl-mundus.com 
2004 EMMME – Магістр Erasmus Mundus: Машынабудаванне 
 http://www.emmme.com 
2004 EMMS – Магістр: Матэрыялазнаўства 
 http://www.tuhh.de/eciu-gs/pro_joint_mat.html 
2004 EuMI – Еўрапейская ступень магістра: Інфарматыка 
 http://www.eumi-school.org/ 
2004 EURO-AQUAE: Еўра-гідраінфарматыка і кіраванне водакарыстаннем  

http://www.euroaquae.org
2004 Магістр: Кіраванне воднымі і прыбярэжнымі рэсурсамі
 http://www.ualg.pt/EUMScWCM/ 
2004 Еўрапейская правапрымяняльная практыка  – LL.M. Eur
 http://www.jura.uni-hannover.de/ 
2004 Еўрапейская ступень магістра: Права і эканоміка 
 http://www.emle.org
2004 Праграма магістра еўрапейскай ступені: Вылічальная логіка
 http://european.computational-logic.org 
2004 HEEM – Еўрапейская ступень магістра: Вышэйшая адукацыя
 http://www.uv.uio.no/hedda/

Да таго ж, у інтэрнэце апублікаваны спіс прыкладна 20 новых Магістэрскіх 
курсаў па праграме Erasmus Mundus (http://ec.europa.eu/education/programmes/
mundus/index_en.html).
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Умовы

На Магістэрскіх курсах могуць навучацца выпускнікі, якія атрымалі першую 
ступень пасля навучання на працягу мінімум трох гадоў. У дадзены момант няма 
ніякіх тэматычных абмежаванняў альбо прыярытэтных галінаў для магістэрскіх 
курсаў па праграме Erasmus Mundus. Вітаюцца ўсе галіны даследавання і 
дысцыпліны. Комплексная вучэбная праграма, прапанаваная Магістэрскім 
кансорцыумам Erasmus Mundus, мае наступныя асаблівасці: 
Агульны крытэрый прыёму і экзаменавання: студэнты мусяць быць 
здольнымі падаць заяву на ўдзел у адной асобнай праграме з агульнымі 
для ўсіх стандартамі прыёму, агульнай для ўсіх працэдурай прыёму заяваў і 
аднолькавым працэсам адбору студэнтаў. Вынікі экзаменаў, што здаваліся 
ў адной навучальнай установе кансорцыуму, аўтаматычна прызнаюцца 
поўнасцю іншай навучальнай установай кансорцыуму. 
Інтэграцыя курсаў: рэалізацыя сумесна распрацаванага вучэбнага плану альбо 
поўнае прызнанне Магістэрскім кансорцыумам Erasmus Mundus курсаў, якія 
распрацоўваюцца і прапаноўваюцца асобна, але разам складаюць агульны 
стандартны курс. 
Мабільнасць: тэрмін навучання мінімум у дзвюх альбо трох установах, 
якія з’яўляюцца сябрамі кансорцыуму. У часе падачы заяваў на навучанне 
на пэўных курсах патэнцыйным студэнтам неабходна валодаць інфармацыяй 
наконт паслядоўнасці тэрмінаў навучання ў розных замежных установах, 
а таксама розных спалучэнняў мабільнасці. У найменшым кансорцыуме, 
які складаецца з трох партнёраў (A, B, C), спалучэнні мабільнасці звычайна 
ўяўляюць сабой A+B, A+C, B+C і A+B+C.
Гарантаванае прысуджэнне прызнанай сумеснай, падвойнай альбо 
множнай ступені па сканчэнні навучання: Мінімальнае патрабаванне – 
прысуджэнне падвойнай ступені. Падвойная альбо множная ступень азначае 
атрыманне двух альбо болей нацыянальных дыпломаў, афіцыйна выдадзеных 
дзвюма альбо больш установамі-ўдзельніцамі комплекснай вучэбнай праграмы. 
Сумесная ступень азначае атрыманне аднаго дыплома, выдадзенага мінімум 
дзвюма ўстановамі, якія прапаноўваюць навучанне паводле комплексных 
вучэбных праграмаў. Ступені прызнаюцца ў краінах, у якіх знаходзяцца 
ўстановы, што прысуджаюць гэтыя ступені. Магістэрскі курс Erasmus Mundus 
дае магчымасць атрымаць ад 60 да 120 балаў па сістэме ECTS на магістэрскім 
узроўні. 60 – 120 балаў па сістэме ECTS адпавядаюць навучанню на курсах 
працягласцю ад аднаго да двух навучальных гадоў. Магістэрскія курсы Eras-
mus Mundus даюць студэнтам магчымасць выкарыстання мінімум дзвюх 
еўрапейскіх моваў, на якіх размаўляюць у краінах, дзе знаходзяцца ўстановы, 
якія прапаноўваюць навучанне на Магістэрскіх курсах Erasmus Mundus. 
Аднак выкарыстанне мінімум дзвюх моваў не азначае выкарыстанне дзвюх 
розных моваў у часе выкладання. Таксама, вучэбныя ўстановы не абавязаныя 
выкарыстоўваць дзяржаўную мову краіны, у якой яны знаходзяцца, у працэсе 
навучання. У любым выпадку, установам неабходна мець пэўную палітыку па 
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развіцці нацыянальнай мовы. Яна можа ўключаць у сябе падрыхтоўчыя моўныя 
альбо іншыя азнаямленчыя курсы (напрыклад, “асновы мовы”, “знаёмства з 
культурай пэўнай краіны”), нягледзячы на мову навучання. 

Фінансаванне

• Студэнцкая мабільнасць: 21 000 еўра на студэнта на адзін год навучання 
(10 вучэбных месяцаў 1 600 еўра плюс фіксаваная сума 5 000 еўра на 
транспартныя выдаткі, плату за навучанне і г.д.) альбо 42 000 еўра на 
студэнта на два гады навучання. 

• Мабільнасць навукоўцаў: 13 000 еўра на навукоўца (3 месяцы 4 000 еўра 
плюс фіксаваная сума 1 000 еўра на транспартныя выдаткі).

Гранты выдае кансорцыум.
Крайні тэрмін падачы заяваў:
Беларускім выпускнікам і навукоўцам неабходна падаваць заявы на атрыманне 
стыпендыі ў выбраны Магістэрскі кансорцыум Erasmus Mundus незалежна ад 
году адбору на навучанне на Магістэрскіх курсах (за выключэннем выпадкаў, 
калі падрыхтоўка да Курсу ўжо пачалася). Спіс ужо зацверджаных Магістэрскіх 
курсаў Erasmus Mundus прыведзены вышэй. Як ужо адзначалася, спіс 
прыкладна 20 дадатковых Магістэрскіх курсаў Erasmus Mundus змешчаны ў 
інтэрнэце.
(http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/index_en.html).
Кандыдаты на атрыманне стыпендыі мусяць падаваць заявы не пазней за 
крайні тэрмін, вызначаны Магістэрскім кансорцыумам Erasmus Mundus, у 
які яны падаюць заяву пры дапамозе сістэмы падачы заяваў, прапанаванай 
адпаведным Магістэрскім курсам, а таксама шляхам выканання ўсіх 
адпаведных указанняў, змешчаных у сістэме падачы заяваў. 

Студэнцкая мабільнасць па праграме Tempus

Праграма Tempus з’яўляецца адной з праграмаў Еўрапейскай Супольнасці, 
распрацаваных для садзейнічання працэсу сацыяльнага і эканамічнага 
рэфармавання і развіцця ў краінах-партнерах. 
На дадзены момант краінамі-партнерамі з’яўляюцца Заходне-балканскія 
краіны, Усходне-еўрапейскія краіны (у тым ліку Беларусь), а таксама краіны 
Цэнтральнай Азіі і краіны-партнеры Міжземнаморскага рэгіёну. 

Па праграме Tempus існуюць тры тыпы праектаў:
• Сумесныя еўрапейскія праекты ажыццяўляюцца суб’ектамі ў галіне 

вышэйшай адукацыі ў краінах-сябрах ЕС і краінах-партнерах і дапамагаюць 
вышэйшым навучальным установам распаўсюджваць свае веды за межамі 
навучальных установаў. 
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• Структурныя і дадатковыя меры з’яўляюцца кароткатэрміновым 
пасрэдніцтвам з мэтай падтрымкі правядзення рэформаў у галіне адукацыі 
ў асобных краінах і стратэгічнага развіцця. Праекты, накіраваныя на 
вырашэнне такіх пытанняў, як забеспячэнне якасці, сістэмы акрэдытацыі 
і эфектыўнае кіраванне ўніверсітэтамі. Індывідуальныя гранты для 
садзейнічання мабільнасці дапамагаюць людзям у краінах-партнерах 
браць удзел у навучанні і канферэнцыях за мяжой, а таксама дапамагаюць 
еўрапейскім выкладчыкам арганізоўваць вучэбныя курсы ў краінах-
партнерах у кантэксце мэтаў праграмы Tempus. Студэнцкая мабільнасць 
актыўна падтрымліваецца ў рамках Joint European Projects (Сумесных 
еўрапейскіх праектаў – JEP) у якасці неад’емнай часткі праектаў па развіцці 
вучэбных праграмаў. Студэнцкая мабільнасць можа выразна садзейнічаць 
дасягненню мэты праекта JEP, у прыватнасці, шляхам:

• падтрымкі прывядзення ужо існуючых вучэбных праграмаў у адпаведнасць 
з міжнароднымі стандартамі пры дапамозе ўзаемнага прызнання перыяду 
навучання, праведзенага за мяжой;

• падтрымкі адукацыі і навучання маладога пакалення выкладчыкаў шляхам 
знаёмства іх з іншымі адукацыйнымі сістэмамі (асабліва ў выпадку з 
магістрантамі). Кансорцыум, што, у асноўным, складаецца з універсітэтаў, 
арганізуе і кіруе Сумеснымі еўрапейскімі праектамі. Беларускія студэнты 
мусяць даведвацца ў сваіх універсітэтах (як правіла, на Міжнародным 
аддзяленні) наконт таго, ці з’яўляецца альбо ці мае намер з’яўляцца 
адпаведны ўніверсітэт удзельнікам Сумеснага еўрапейскага праекту. 
Крайні тэрмін падачы заяваў на ўдзел у Сумесных еўрапейскіх праектах 
для ўніверсітэтаў – 15 снежня адпаведнага году. 

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Erasmus Mundus:
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/index_en.html 
Калі ласка, звярніце асаблівую ўвагу на раздзел “Frequently asked questions” 
(Частыя пытанні). Звязацца з камандай Erasmus Mundus можна праз наступны 
e-mail: EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu
Tempus:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html 
Даведнік для прэтэндэнтаў на атрыманне стыпендыяў:
http://www.etf.europa.eu
Нацыянальны офіс Tempus
Рэспубліканскі Інстытут Вышэйшай Школы 
Вул. Маскоўская, 15 
220001 Мінск 
Тэл: +375 172 22 8362
Факс: +375 172 228315 
e-mail: gancher@pacademy.edu.by 
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Аўстрыя
Асноўная інфармацыя пра Аўстрыю

Аўстрыя знаходзіцца на поўдні Цэнтральнай Еўропы і мяжуе з васьмю краінамі: 
Чэшскай Рэспублікай, Германіяй, Венгрыяй, Італіяй, Ліхтэнштэйнам, Славакіяй, 
Славеніяй і Швейцарыяй. Насельніцтва складае 8 мільёнаў жыхароў. Асноўная 
мова – нямецкая. Сталіца краіны – Вена. Аўстрыя – федэральная дзяржава, 
якая складаецца з дзевяці федэральных земляў: Бургенланд, Карынтыя, Ніжняя 
Аўстрыя, Зальцбург, Штырыя, Тыроль, Верхняя Аўстрыя, Вена і Форарльберг. 
Кожная федэральная зямля мае свой мясцовы сход і ўрад. Асноватворнымі 
прынцыпамі палітычнай сістэмы з’яўляюцца вяршэнства права, дэмакратыя, 
федэралізм, рэспубліканская форма праўлення, падзел улады і лібералізм. 

Сістэма вышэйшай адукацыі

У Аўстрыі існуе вялікае мноства вышэйшых навучальных установаў. 15 
аўстрыйскіх універсітэтаў прапануюць студэнтам цэлы шэраг варыянтаў 
навучання. Калі вы жадаеце вывучаць музыку, тэатр, кіно, выяўленчае 
мастацтва альбо прыкладное мастацтва, шэсць аўстрыйскіх універсітэтаў 
мастацтваў прапануюць сваім студэнтам творчую адукацыю. З 1993 г. у 
дадатак да ўніверсітэтаў у Аўстрыі таксама існуюць 20 прафесійна-тэхнічных 
вышэйшых школ (Fachhochschulen). Таксама ёсць і прыватныя ўніверсітэты. 
Галіна прафесійнай падрыхтоўкі таксама ўключае ў сябе педагагічныя каледжы 
і інстытуты, каледжы і інстытуты па падрыхтоўцы выкладчыкаў тэалогіі і г.д.
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Першая ступень універсітэцкай адукацыі: Bakkalaureus, Bakkalaureus (FH).
Другая ступень універсітэцкай адукацыі: Magister, Magister (FH), Diplom-Ing-
enieur, Diplom-Ingenieur (FH).
Трэцяя ступень універсітэцкай адукацыі: Doktoratstudien.

Больш падрабязную інфармацыю наконт аўстрыйскай сістэмы вышэйшай 
адукацыі (напрыклад, вэб-сайты ўніверсітэтаў і прафесійна-тэхнічных вышэйшых 
школ (ПТВШ), а таксама інфармацыю пра ўдзел Аўстрыі ў еўрапейскіх і 
міжнародных праграмах па абмене) можна знайсці на вэб-сайце Аўстрыйскага 
федэральнага міністэрства навукі і даследаванняў  www.bmwf.gv.at.

Аўстрыйскі ўрад, прыватныя ўстановы і ўніверсітэты прапануюць шэраг 
стыпендыяў, па атрыманне якіх таксама могуць звяртацца і беларускія 
студэнты. Таксама як і ў некаторых іншых краінах, у Аўстрыі створанае 
спецыяльнае агенцтва – Аўстрыйская служба абменаў (Österreichischer 
Austauschdienst – ÖAD) – для таго, каб займацца грантамі для замежных 
студэнтаў. Такім чынам, калі вы зацікаўленыя ў навучанні ў Аўстрыі і шукаеце 
фінансавую дапамогу, настойліва рэкамендуем наведаць вэб-сайт гэтай 
арганізацыі www.oead.ac.at, дзе вы знойдзеце ўсю неабходную даступную 
інфармацыю наконт стыпендыяў (раздзел Study & Research in Austria – 
Grants Database http://www.oead.ac.at/english/austria/index.html), парады пра 
тое, як падаваць заяву, і бланкі заяваў. Ніжэй прыведзены спіс некаторых 
стыпендыяў, але, калі ласка, звярніце ўвагу на інфармацыю, змешчаную на 
сайце. Дадзены спіс стыпендыяў не з’яўляецца поўным. 

Грант імя Эрнста Маха (Ernst Mach Grant)

Галіна навучання альбо даследавання: прыродазнаўчыя навукі, тэхнічныя 
навукі, медыцына, сельская і лясная гаспадарка, ветэрынарная медыцына, 
сацыяльныя/грамадскія навукі, права і эканоміка, гуманітарныя навукі і 
тэалогія. 
Тып гранта: грант на семестр альбо на адзін год. 
Мэтавая група: выпускнікі ўніверсітэтаў, малодшыя за 35 гадоў, аспіранты 
першых гадоў навучання.
Арганізацыя, якая выдаткоўвае грант: ÖAD/ACM ад імя і пры фінансавай 
падтрымцы Аўстрыйскага федэральнага міністэрства навукі і даследаванняў. 
Тэрмін, на які выдаткоўваецца грант: ад 1 да 9 месяцаў.
Выплаты дапамогі згодна з грантам: памер выплатаў за месяц:
a) для выпускнікоў універсітэтаў – 940 еўра;
b) для выпускнікоў універсітэтаў, старэйшых за 30 гадоў, якія маюць ступень 
доктара філасофіі (PhD), – 1 040 еўра.
Атрымальнікі грантаў вызваляюцца ад платы за навучанне.
Бланк заявы, а таксама інфармацыю наконт тэрмінаў падачы заяваў можна 
знайсці на www.scholarships.at  

Аўстры
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Грант імя Франца Верфеля (Franz Werfel Grant)
Галіна навучання альбо даследавання: лінгвістыка і літаратура.
Тып гранта: грант на семестр альбо на адзін год, грант на правядзенне 
даследаванняў. 
Мэтавая група: даследчыкі, аспіранты, кандыдаты навук. 
Орган, які выдаткоўвае грант: ÖAD/ACM ад імя і пры фінансавай падтрымцы 
Аўстрыйскага федэральнага міністэрства навукі і даследаванняў.
Тэрмін, на які выдаткоўваецца грант: ад чатырох да дзевяці месяцаў.
Абмежаванні: сем новых стыпендыяў на навучальны год. Пры паспяховай 
даследчай дзейнасці грант можа быць падоўжаны па патрабаванні 
(максімальная агульная працягласць – 18 месяцаў).
Бланк заявы і крайні тэрмін: Бланк заявы на атрыманне замежнага гранту 
(зялёнага колеру) – “Bewerbung um ein Auslandsstipendium (grün)” – можна 
атрымаць у прадстаўніцтвах Аўстрыі за мяжой, а таксама на http://www.oead.
ac.at 
Падача заявы: атрымальнікі гранта імя Верфеля могуць працаваць у якасці 
замежных даследчыкаў у розных установах і вывучаць матэрыялы ў бібліятэках, 
архівах альбо даследчых інстытутах.  
Заявы прымаюцца толькі ад універсітэцкіх выкладчыкаў, якія спецыялізуюцца, 
галоўным чынам, на аўстрыйскай літаратуры. Разам з заявамі неабходна 
прывесці спіс лекцыяў, якія асоба, што падае заяву, жадае наведваць. 
Вельмі важна наладзіць папярэднія кантакты з навучальнай альбо даследчай 
установай у Аўстрыі. 
Абмежаванні па ўзросце: 35 гадоў.
Для тых, хто ўжо атрымліваў грант мінімум на 1 год прадугледжаныя наступныя 
меры для падтрымання кантактаў:
• запрашэнне на літаратурны сімпозіум кожны год;
• гадавая дапамога для набыцця спецыяльнай літаратуры, неабходнай для 

падрыхтоўкі да сімпозіуму;
• грант на даследаванні тэрмінам на адзін месяц кожныя тры гады;
• падпіска на прафесійны часопіс па нямецкай мове;
• фінансавая дапамога для публікацыі.

Грант імя Берты фон Зуттнер (Bertha von Suttner Grant)
Галіна навучання альбо даследавання: гуманітарныя навукі і тэалогія, розныя 
галіны лінгвістыкі і літаратуры. 
Тып гранта: грант на семестр альбо на адзін год.
Мэтавая група: выпускнікі ўніверсітэтаў (ступень магістра альбо дыплом 
спецыяліста) маладзейшыя за 27 (у асобных выпадках – 29) гадоў, якія маюць 
намер атрымаць ступень доктара філасофіі (PhD) у Аўстрыі. 
Орган, які выдаткоўвае грант: ÖAD/ACM ад імя і пры фінансавай падтрымцы 
Аўстрыйскага федэральнага міністэрства навукі і даследаванняў.
Тэрмін, на які выдаткоўваецца грант: 9 месяцаў (можа быць падоўжаны два 
разы, максімум да 27 месяцаў).
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Грант Österreich для працы над тэмай, звязанай з Аўстрыяй
Галіна навучання альбо даследавання: прыродазнаўчыя навукі, тэхнічныя 
навукі, медыцына, сельская і лясная гаспадарка, ветэрынарная медыцына, 
сацыяльныя/ грамадскія навукі, права і эканоміка, гуманітарныя навукі і 
тэалогія, выяўленчае мастацтва.
Тып гранта: грант на семестр альбо на адзін год.
Мэтавая група: выпускнікі (тыя, хто мае ступень магістра альбо дыплом 
“спецыяліста”), аспіранты (тыя, хто мае ступень кандыдата навук альбо 
навучаецца ў аспірантуры).
Орган, які выдаткоўвае грант: ÖAD/ACM ад імя і пры фінансавай падтрымцы 
Аўстрыйскага федэральнага міністэрства навукі і даследаванняў.

Тэрмін, на які выдаткоўваецца грант: ад аднаго да дзевяці месяцаў.
Выплаты дапамогі згодна з грантам: штомесячны грант для выпускнікоў 
– 940 еўра, для выпускнікоў, старэйшых за 30 гадоў, якія маюць ступень 
кандыдата навук, – 1 040 еўра. Атрымальнікі грантаў вызваляюцца ад платы 
за навучанне.
Куды падаваць заяву: Аўстрыйская дыпламатычная місія ў Расіі (Аўстрыйская 
Амбасада).
Бланк заявы і крайні тэрмін: Бланк заявы на атрыманне замежнага гранту 
(зялёнага колеру) – “Bewerbung um ein Auslandsstipendium (grün)” – можна 
атрымаць у прадстаўніцтвах Аўстрыі за мяжой, а таксама 
на http://www.oead.ac.at 
Як падаваць заяву: заявы прымаюцца ад выпускнікоў універсітэтаў з усіх 
краінаў, якія атрымліваюць доктарскую ступень за межамі Аўстрыі альбо 
ўжо маюць ступень доктара філасофіі (ці адпаведную ёй). Апісанне планаў 
навучання ці даследаванняў павінна выразна адлюстроўваць тое, што праект 
можа быць здзейснены толькі ў Аўстрыі (і звязаны з Аўстрыяй!). Асобы, якія 
падаюць заявы, мусяць навучацца альбо браць удзел у навуковай працы 
ў сваёй роднай краіне (г.зн. неабходна падтрымліваць актыўную сувязь са 
сваім універсітэтам). Прэтэндэнты, якія не маюць ступені кандыдата навук, 
маглі навучацца ці праводзіць даследаванні ў Аўстрыі на працягу максімум 
пяці месяцаў да таго, як атрымаць грант. Прэтэндэнты, якія не маюць ступені 
кандыдата навук, мусяць таксама прыкладваць пацверджанне са свайго 
ўніверсітэта/ факультэта аб тым, што яны навучаюцца ў аспірантуры, і рэферат 
са структурай і зместам сваёй дысертацыі. Вышэй згаданае тычыцца толькі 
навуковых галінаў навучання.
Максімальны ўзрост: 35 гадоў.
Добрае веданне нямецкай мовы, асабліва ў адпаведнай галіне навучання, 
з’яўляецца неабходнай папярэдняй умовай. Для праектаў, якія маюць 
здзяйсняцца на англійскай мове, неабходна пацвердзіць добрае валоданне 
англійскай мовай у адпаведнай галіне навучання. 
Больш падрабязная інфармацыя – у прадстаўніцтвах Аўстрыі за мяжой і на 
http://www.oead.ac.at 
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Студэнцкая стыпендыя Mondi Austria

Прыватная стыпендыя, якая прысуджаецца “Mondi Austria Privatstiftung“, 
незалежнай некамерцыйнай прыватнай установай, фінансаванай Mondi Group. 
Мэтай гэтай некамерцыйнай прыватнай установы з’яўляецца прамое і поўнае 
садзейнічанне прафесійнаму навучанню студэнтаў з краінаў Афрыкі, Азіі, 
Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы, а таксама Аўстрыі, якія жадаюць навучацца 
ў аўстрыйскім універсітэце ці тэхнічным каледжы альбо іншай аўстрыйскай 
навучальнай установе, падобнай да вышэй згаданых установаў. Больш 
падрабязная інфармацыя наконт працэдуры падачы заявы: www.mondi.co.uk/
austria-student-scholarship. 

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Аўстрыйская служба абменаў (Österreichischer Austauschdienst)
http://www.oead.ac.at 
База дадзеных грантаў, правілы паступлення і пражывання, жыццё ў Аўстрыі, 
летнія курсы і іншая карысная інфармацыя.

Федэральнае міністэрства навукі і даследаванняў
www.bmwf.gv.at 
Магчымасці навучання ў Аўстрыі, вэб-сайты розных універсітэтаў, міжнародныя 
праграмы, афіцыйныя дакументы і г.д.

Міністэрства еўрапейскіх і міжнародных спраў Аўстрыі www.bmeia.gv.at 
Урад і палітыка, Аўстрыя: факты і лічбы, міжнароднае супрацоўніцтва, 
культурныя праекты і г.д. Інфармацыя таксама прадстаўленая па-англійску. 

Амбасада Аўстрыі ў Маскве
Стараканюшанны завулак, 1,
119034, Масква
Тэл.: +7 495 502 95 12
Факс: +7 495 937 42 69
E-mail: Moskau-ob@bmaa.gv.at 
www.aussenministerium.at/moskau  
Інфармацыя пра Аўстрыю, пра тое, як прыехаць у Аўстрыю, навучанне ў Аўстрыі 
(бланкі заяваў на некаторыя праграмы можна атрымаць у Аддзеле культуры 
Амбасады Аўстрыі ў Маскве).
Інфармацыя  прадстаўленая па-руску і па-нямецку. 
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Балгарыя
Агульная інфармацыя пра Балгарыю

Рэспубліка Балгарыя, плошча якой складае 110 993.6 кв. км., знаходзіцца ў 
паўночна-ўсходняй частцы Балканскага паўвострава ў паўднёва-ўсходняй 
Еўропе. На поўначы Балгарыя мяжуе з Румыніяй, на поўдні яна падзяляе 
мяжу з Турэцкай Рэспублікай і з Рэспублікай Грэцыя, на захадзе яе суседзямі 
з’яўляюцца Сербія і Македонія, а на ўсходзе краіна мае выхад да Чорнага мора. 
Насельніцтва Балгарыі складае прыкладна 9 мільёнаў. Яе сталіца, горад Сафія, 
з’яўляецца найбуйнейшым прамысловым і культурным цэнтрам краіны і мае 
насельніцтва больш за адзін мільён жыхароў. Іншыя буйныя гарады: Плоўдзіў, 
Варна, Бургас і Русэ. Акрамя балгараў, у краіне пражываюць некалькі этнічных 
меншасцяў: туркі (каля 10 % ад агульнай колькасці насельніцтва), армяне, грэкі 
і некаторыя іншыя этнічныя групы. Афіцыйная мова – балгарская. Асноўная 
большасць насельніцтва – праваслаўныя хрысціяне. Рэспубліка Балгарыя 
адзначае Дзень Незалежнасці, які называецца Днём Вызвалення, 3 сакавіка. 
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Сістэма вышэйшай адукацыі

Структура сістэмы вышэйшай адукацыі была змененая ў 1995 г., пасля таго як 
Нацыянальны сход прыняў Закон аб адукацыі. Згодна з гэтым законам была 
ўведзеная наступная шматузроўневая структура навуковых кваліфікацыяў: 
• трохгадовае навучанне ў інстытутах і каледжах, пасля якога выпускнікі 

атрымліваюць пасведчанне аб вышэйшай адукацыі і ступень 
“спецыяліста”;

• чатырохгадовае навучанне ва ўніверсітэце, пасля заканчэння якога 
выпускнікі атрымліваюць ступень бакалаўра;

• пяці- альбо шасцігадовае навучанне ва ўніверсітэце, пасля заканчэння 
якога выпускнікі атрымліваюць ступень магістра; 

• трохгадовае паслядыпломнае навучанне, якое сканчаецца прысуджэннем 
ступені доктара. 

У Балгарыі, згодна з Законам аб вышэйшай адукацыі, універсітэты, 
спецыялізаваныя інстытуты і каледжы класіфікуюцца ў якасці ВНУ. Яны 
прапануюць вучэбныя праграмы розных відаў, а таксама атрыманне ступеняў, 
даючы, такім чынам, студэнтам магчымасць атрымліваць вышэйшую адукацыю 
па-рознаму. 
Універсітэты прапануюць праграмы для студэнтаў, якія жадаюць атрымаць 
навуковую і прафесійную ступень бакалаўра, магістра альбо доктара. 
Універсітэты даюць магчымасць вывучэння розных дысцыплінаў у 
галіне гуманітарных навук, прыродазнаўчых навук і сацыялогіі, а таксама 
машынабудавання. Акрамя гэтага, яны ажыццяўляюць разнастайныя 
навуковыя і даследчыя праекты. 
Спецыялізаваныя вышэйшыя школы, у асноўным, прапануюць адукацыю ў 
адной галоўнай галіне пэўных ведаў, што адлюстравана ў назвах гэтых установаў. 
Вучэбныя планы гэтых школаў адпавядаюць адукацыйным і прафесійным 
патрабаванням для атрымання ступені бакалаўра. На пачатку 1990-х г. многія 
спецыялізаваныя вышэйшыя школы, якія мелі моцную матэрыяльна-тэхнічную 
і навуковую базу, пачалі прапаноўваць курсы на атрыманне ўсіх ступеняў пасля 
таго, як ім была нададзеная аўтаномія і свабода выбару вучэбных праграмаў 
і метадаў. Зараз большая частка спецыялізаваных вышэйшых школаў можа 
супрацоўнічаць з аналагічнымі ўстановамі вядомых еўрапейскіх і міжнародных 
універсітэтаў, прыводзяць свае вучэбныя планы да міжнародных стандартаў 
і ўзмацніць вучэбны працэс навуковымі і даследчымі праграмамі. У выніку, 
шмат якія вышэйшыя школы былі ператвораныя ва ўніверсітэты. 
Балгарскія каледжы прапануюць прафесійнае навучанне і атрыманне 
навыкаў па розных спецыяльнасцях пасля атрымання сярэдняй адукацыі. 
Гэта дае выпускнікам магчымасць хутчэй знайсці працу. На сёння сістэма 
вышэйшай адукацыі Балгарыі налічвае 51 ВНУ, у тым ліку 42 універсітэты і 
спецыялізаваныя вышэйшыя школы, 41 каледж у рамках СВШ і дзевяць 
самастойных каледжаў. 
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Патрабаванні пры залічэнні

Для навучання па большасці дысцыплінаў залічэнне ажыццяўляецца ў 
адпаведнасці з правіламі канкрэтнай установы. У балгарскія ВНУ замежныя 
студэнты могуць быць залічаныя двума спосабамі, у залежнасці ад іх статуса 
ў якасці замежных студэнтаў.

1. Замежныя студэнты могуць быць залічаныя ў балгарскія ВНУ на такіх жа 
ўмовах, што і грамадзяне Балгарыі, калі яны:

• з’яўляюцца замежнікамі, якія пражываюць на тэрыторыі Балгарыі;
• маюць балгарскае паходжанне і пастаянна пражываюць за мяжой; 
 і, калі яны
• маюць статус уцекачоў.
Гэтыя катэгорыі саіскальнікаў здаюць экзамены і залічваюцца ў адпаведнасці 
з афіцыйна вызначанай на бягучы год колькасцю студэнтаў, якія могуць быць 
прынятыя. У выпадку залічэння замежныя грамадзяне аплачваюць навучанне 
ў памеры 30 % ад поўнага кошту, які, у сваю чаргу, залежыць ад галіны 
навучання. 

2. Замежнікі, якія не адносяцца да вызначаных катэгорыяў, залічваюцца ў 
ВНУ пры ўмове 100 % аплаты за навучанне. Студэнты, якія навучаюцца ў 
дактарантуры, а таксама студэнты, якія навучаюцца на паслядыпломным 
узроўні ў розных галінах, прынятых у якасці вучэбнага курса рашэннем 
Кабінету міністраў Балгарыі альбо згодна з адпаведнымі ўрадавымі 
пагадненнямі, вызваляюцца ад платы за навучанне. 

Супрацоўніцтва з Беларуссю

Да ліку нарматыўных дакументаў, якія рэгулююць супрацоўніцтва паміж 
Рэспублікай Балгарыя і Рэспублікай Беларусь у галіне адукацыі і навукі 
адносяцца наступныя:

1. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Балгарыя і Ўрадам Рэспублікі 
Беларусь аб супрацоўніцтве ў галіне адукацыі, навукі і культуры, падпісанае 
19 кастрычніка 1993 г.;

2. Пагадненне паміж Міністэрствам адукацыі і навукі Рэспублікі Балгарыя і 
Міністэрствам адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь, падпісанае 21 лютага 
1996 г.;

3. Пратакол паміж Міністэрствам адукацыі і навукі Рэспублікі Балгарыя і 
Міністэрствам адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь аб супрацоўніцтве і 
абменах, падпісаны 22 жніўня 2003 (перыядычна абнаўляецца).
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Пратакол прадугледжвае:

• штогадовы абмен студэнтамі/аспірантамі працягласцю 15 месяцаў; 
• летнія моўныя курсы балгарскай/беларускай моваў для студэнтаў/

выкладчыкаў;
• фінансавыя ўмовы: прымаючы бок гарантуе бясплатную адукацыю і 

штомесячную стыпендыю, а таксама размяшчэнне ў інтэрнаце за асобную 
плату;

• правілы атрымання адукацыі дзецьмі супрацоўнікаў дыпламатычных 
прадстаўніцтваў і г.д.

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Амбасада Рэспублікі Балгарыя ў Рэспубліцы Беларусь
пл. Свабоды, 11
220030 Мінск
Тэл.: +375 17 328 6558
Факс: +375 17 328 6559
E-mail: embassy@bulgaria.by

Вышэйшыя навучальныя ўстановы Рэспублікі Балгарыя:
http://www.uni-sofia.bg/

Сафійскі ўніверсітэт імя Св. Клемента – http://www.uni-sofia.bg
Заснаваны больш за стагоддзе таму і з’яўляецца адной з найстарэйшых 
ВНУ Балгарыі. На дадзены момант прапануе 72 вучэбныя праграмы ў 
галіне гуманітарных і прыродазнаўчых навук. На факультэтах універсітэта 
выкладаюць эканоміку, бізнес і кіраванне, філасофію, журналістыку, гісторыю, 
права, біялогію і хімію. Таксама студэнтам прапануюць вывучэнне славянскіх 
моваў, тэалогіі, педагогікі і іншых дысцыплінаў. 
Плоўдзіўскі ўніверсітэт “Паісій Хілендарскі” – http://www.uni-plovdiv.bg
Універсітэт імя св. Кірыла і св. Мяфодзія (Вяліка Тырнова) – 
http://www.uni-vt.bg
Паўднёва-заходні ўніверсітэт “Нофіт Рыльскі” (Благоеўград) – 
http://www.swu.bg
Універсітэт “Ангел Канчэў” (Русэ) – http://www.ru.acad.bg
Тракійскі ўніверсітэт (Стара Загора) – http://www.uni-sz.bg
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Бельгія 
Асноўная інфармацыя пра Бельгію

Бельгія знаходзіцца на захадзе Еўропы. Яна акружаная Нідэрландамі, 
Францыяй, Германіяй, Люксембургам і Паўночным морам. Ландшафтнай 
асаблівасцю мясцовасці з’яўляецца вялікая ўрадлівая нізінная раўніна. Сталіца 
краіны – горад Брусэль. Насельніцтва краіны складае 10,4 мільёна. У Бельгіі 
ёсць дзве галоўныя моўныя супольнасці: на поўначы – фламандцы, якія 
размаўляюць па-галандску, і на поўдні – валоны, якія гавораць на французскай 
мове. Брусэль афіцыйна двухмоўны. Ва ўсходняй частцы краіны пражывае 
невялікая нямецкамоўная супольнасць. Людзі, якія гавораць па-галандску, па-
французску і па-нямецку, складаюць тры аўтаномныя супольнасці, кожная з 
якіх праводзіць асобную моўную і культурную палітыку. Тры рэгіёны (Фландрыя, 
Валонія і Брусэль) маюць уласныя паўнамоцтвы ў галіне транспарту, грамадскіх 
праектаў, эканамічнай і прамысловай палітыкі. У дадатак да рэгіёнаў і 
моўных супольнасцяў існуюць 10 правінцыяў і 589 муніцыпалітэтаў. Бельгія 
– канстытуцыйная манархія на чале з каралём Альбертам II (які ўзышоў на 
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трон у 1993 г.) на чале дзяржавы.

Сістэма вышэйшай адукацыі

У Бельгіі кампетэнцыя па прыняцці рашэнняў у галіне паслугаў насельніцтву, 
у тым ліку і адукацыі, належыць Супольнасцям. Такім чынам, Фламандская 
Супольнасць адказвае за адукацыю ў той частцы краіны, дзе жыве насельніцтва, 
якое размаўляе па-галандску, а Французская Супольнасць з’яўляецца органам 
кіравання ў франкамоўнай частцы Бельгіі. Каледжы, якія даюць вышэйшую 
адукацыю, а таксама ўніверсітэты, з 2004–2005 навучальнага году ўвялі 
сістэму бакалаўрэату. Ад старой структуры вышэйшай адукацыі, г. зн. 
асноўных курсаў у адзін цыкл, асноўных курсаў у два цыклы і вучэбных курсаў 
давялося адмовіцца. Вышэйшая адукацыя, пабудаваная паводле бакалаўрска-
магістэрскай схемы, па-ранейшаму падзяляецца на два тыпы адукацыі:
• вышэйшую прафесійную адукацыю;
• тэарэтычную (фундаментальную) падрыхтоўку.
Вышэйшая прафесійная адукацыя абмяжоўваецца бакалаўрскімі курсамі і яе 
магчыма атрымаць толькі ў каледжах, якія даюць вышэйшую адукацыю. 
Тэарэтычная (фундаментальная) падрыхтоўка складаецца з бакалаўрскіх 
і магістэрскіх курсаў. Тэарэтычную падрыхтоўку магчыма атрымаць ва 
ўніверсітэтах і каледжах, што даюць вышэйшую адукацыю. 

Стыпендыі

Выкананне разнастайных праграмаў па супрацоўніцтве (у тым ліку 
выдаткаванне грантаў замежным студэнтам) ускладзенае на Генеральную 
дырэкцыю супрацоўніцтва для развіцця (DGDC), якая з’яўляецца часткай 
Федэральнай грамадскай службы замежных спраў, міжнароднага гандлю 
і супрацоўніцтва для развіцця. На вэб-сайце Дырэкцыі супрацоўніцтва для 
развіцця прыведзены спіс усіх афіцыйных органаў, якія прапануюць гранты ў 
Бельгіі:
http://www.dgdc.be/en/dgdc/grants/index.html

Гранты для магістрантаў і аспірантаў:
Федэральнае міністэрства па справах навукі выкарыстоўвае схему прысуджэння 
стыпендыяў для высокакваліфікаваных даследчыкаў (г.зн. паслядоктарскі 
ўзровень, альбо аналагічны) з пэўных рэгіёнаў, даючы ім магчымасць 
працаваць на працягу 6 – 12 месяцаў у бельгійскай даследчай групе. 
Бельгійскія ўстановы, якія патэнцыйна могуць прыняць замежных студэнтаў, 
– гэта тыя, якія задзейнічаныя ў даследчых праграмах і мерапрыемствах, 
арганізаваных Федэральным міністэрствам па справах навукі. Бельгійскія 
кіраўнікі праектаў дасылаюць заявы ў Федэральнае міністэрства па справах 
навукі. Адбор праводзіцца адзін раз на год.
Больш падрабязную інфармацыю пра вышэй згаданыя гранты можна знайсці 
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на www.belspo.be 

Стыпендыі ад дзвюх Супольнасцяў Бельгіі.

Звычайна ў Бельгіі стыпендыі для замежных студэнтаў прапаноўваюць дзве 
супольнасці – Французская Супольнасць і Фламандская Супольнасць – на 
аснове пагадненняў аб супрацоўніцтве ў галіне культуры, адукацыі і навукі 
паміж замежнай дзяржавай, з аднаго боку, і Фламандскай Супольнасцю 
Бельгіі альбо Французскай Супольнасцю Бельгіі з другога боку. На жаль, 
вышэй згаданыя пагадненні не падпісаныя паміж Рэспублікай Беларусь і 
супольнасцямі Бельгіі.

Летнія курсы галандскай мовы 
Дадзеныя курсы арганізоўваюць Фламандская Супольнасць і Саюз галандскай 
мовы (de Nederlandse Taalunie). Яны праводзяцца ў Хасельцкім універсітэце 
альбо ў Генцкім універсітэце. Летнія курсы прызначаюцца для няносьбітаў 
галандскай мовы, якія жадаюць палепшыць свае веды ў галіне галандскай 
мовы і культуры з адукацыйных, прафесійных ці іншых прычынаў.
Прэтэндэнты мусяць мець не меней за 18 год і, пажадана, не болей за 35. 
Прэтэндэнтам неабходна валодаць галандскай мовай прынамсі на пачатковым 
узроўні.
Больш падрабязную інфармацыю пра летнія курсы галандскай мовы можна 
знайсці на вэб-сайце
http://taalunieversum.org/taalunie/summer_courses_in_dutch/ 

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Генеральная дырэкцыя супрацоўніцтва для развіцця (DGDC):
http://www.dgdc.be
Федэральная грамадская служба замежных спраў, міжнароднага гандлю і 
супрацоўніцтва для развіцця: http://www.diplomatie.be

Амбасада Бельгіі ў Маскве:
Вул. Мал. Малчанаўка, 7
121069 Масква
http://www.diplomatie.be/moscowru/ 

Адукацыя ў Фламандскай Супольнасці
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/download/heifl.pdf:
Інфармацыя пра вышэйшую адукацыю ў брашуры пра Фландрыю ў фармаце pdf. 
У брашуры прыведзены спіс і тлумачэнні розных ступеняў і дыпломаў, якія можна 
атрымаць у фламандскіх адукацыйных установах. У ёй таксама ўтрымліваецца 
інфармацыя пра магчымасці навучання ў Фландрыі . Больш за тое, у брашуры 
прыводзіцца поўны агляд вышэйшых навучальных установаў і ўтрымліваецца 
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фінансавая інфармацыя наконт усіх тыпаў курсаў (напрыклад, грантаў).
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/interna/Naric/default.htm: 
На гэтым сайце можна даведацца, ці аднолькава прызнаецца ваш замежны 
дыплом у Фламандскай супольнасці і вашай роднай краіне.

Адукацыя ў Франкамоўнай Супольнасці: 
http://www.enseignement.be/citoyens/index.asp і 
http://www.cfwb.be/infosup/pg009.htm Тут можна знайсці агляд магчымасцяў 
навучання ў Франкамоўнай Супольнасці Бельгіі.

http://www.cfwb.be/equival Тут можна даведацца пра прызнанне замежных 
атэстатаў аб пачатковай і сярэдняй адукацыі. Для таго, каб даведацца, ці 
прызнаецца ступень, атрыманая ў вашым універсітэце, у Франкамоўнай 
супольнасці таксама, як і ў вашай краіне, заходзьце на http://www.enseigne-
ment.be/citoyens/annuaires/sup/equivalences/equivalences.asp
http://www.cfwb.be/allocations-etudes : карысная інфармацыя пра тое, як 
падаваць заяву на атрыманне студэнцкага гранта альбо студэнцкай пазыкі.
http://www.belgium.be : федэральны вэб-сайт, на якім змешчана шмат рознай 
інфармацыі пра Бельгію. 
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Венгрыя 
Агульная інфармацыя пра Венгрыю

Венгрыя знаходзіцца ў Цэнтральнай Еўропе ў акружэнні Карпацкіх гор, 
Альпаў і Дынарскіх гор. Амаль тры чвэрці тэрыторыі краіны – нізінная раўніна. 
Насельніцтва краіны складае прыкладна 10 мільёнаў чалавек. Абсалютная 
этнічная большасць – мадзьяры, альбо венгры, якія складаюць 97 % ад агульнай 
колькасці насельніцтва. Афіцыйная мова – венгерская (мадзьярская), але ў 
школах таксама выкладаюць англійскую і нямецкую ў якасці другой мовы. 

Сістэма вышэйшай адукацыі

На сёння сетка вышэйшых навучальных установаў Венгрыі складаецца з 
18 дзяржаўных універсітэтаў, 1 недзяржаўнага ўніверсітэта, 12 дзяржаўных 
каледжаў, 26 установаў, якія належаць царкве, і 9 каледжаў, якімі кіруюць 
розныя фонды. Структура сістэмы вышэйшай адукацыі мае чатыры ўзроўні. 
Гэтымі чатырма ўзроўнямі адукацыйнай сістэмы з’яўляюцца двухгадовае 
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вышэйшае прафесійнае навучанне, трох-чатырохгадовае навучанне ў 
каледжы, чатырох-шасцігадовае навучанне ва ўніверсітэце і трохгадовае 
навучанне па розных праграмах на атрыманне ступені доктара, а таксама па 
іншых спецыялізаваных праграмах у аспірантуры. Дэталёвую справаздачу 
пра вышэйшую адукацыю ў Венгрыі можна знайсці на вэб-сайце Міністэрства 
адукацыі Венгрыі http://www.om.hu. Яна змяшчае інфармацыю пра галоўныя 
ўніверсітэты краіны. 

Стыпендыі

У Венгрыі агенцтвам, якое адказвае за прысуджэнне стыпендыяў, з’яўляецца 
Венгерская стыпендыяльная рада (ВСР) (http://www.scholarship.hu).
У 2005 г. Міністэрства адукацыі Рэспублікі Венгрыя стварыла “стыпендыяльны 
фонд” для садзейнічання мабільнасці ў галіне вышэйшай адукацыі і рэалізацыі 
магчымасцяў для замежных студэнтаў па ўзбагачэнні іх прафесійнага досведу 
ў венгерскіх вышэйшых навучальных установах у часе навучання на базавым 
універсітэцкім курсе. 
На жаль, паміж Венгрыяй і Беларуссю не існуе пагадненняў у галіне вышэйшай 
адукацыі. Таму беларускія студэнты не могуць падаваць заяву на атрыманне 
стыпендыі ад стыпендыяльнага фонду. 

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Венгерская стыпендыяльная рада:
http://www.scholarship.hu
Міністэрства адукацыі Венгрыі:
http://www.om.hu

Амбасада Венгрыі ў Маскве:
Вул. Масфільмаўская, 62
119590 Масква
http://www.huembmow.macomnet.ru

Міністэрства замежных справаў
http://www.mfa.gov.hu
Венгрыя ў інтэрнэце:
http://www.hungary.hu
Даведнік па Венгрыі:
http://www.tka.hu/pages/en/index.php?page_id=6
Венгерскі акрэдытацыйны камітэт:
http://www.mab.hu/english
Універсітэцкія гарадкі ў Венгрыі:
http://www.campushungary.hu
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Вялікабрытанія
(Злучанае Каралеўства)
Агульная інфармацыя пра Вялікабрытанію

Злучанае Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі знаходзіцца 
ля паўночна-заходняга ўзбярэжжа Еўропы паміж Атлантычным акіянам і 
Паўночным морам. Ад кантыненту яе аддзяляе праліў Ла-Манш, а ад Ірландскай 
Рэспублікі – Ірландскае мора і заліў Святога Георга. Злучанае Каралеўства 
складаецца з чатырох частак: Англіі, Уэльса і Шатландыі, якія складаюць 
непасрэдна Вялікабрытанію, а таксама з Паўночнай Ірландыі і некалькіх 
групаў выспаў, якія ўваходзяць у склад Злучанага Каралеўства. Насельніцтва 
Злучанага Каралеўства складае блізу 60 мільёнаў чалавек. Афіцыйная мова 
– англійская, аднак меншасці ва Ўэльсе і на поўначы і паўночным захадзе 
Шатландыі размаўляюць на валійскай і гэльскай мовах адпаведна. Сталіца 
краіны – горад Лондан. Вялікабрытанія ўяўляе сабой канстытуцыйную 
манархію. Галавой дзяржавы з’яўляецца Яе Вялікасць Каралева Елізавета II. 
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У брытанскай сістэме няма пісанай канстытуцыі: асобнымі канстытуцыйнымі 
актамі рэгулюецца каралеўская ўлада, спадчыннасць каралеўскай улады, 
функцыянаванне парламенту і Ўнія Шатландыі, Уэльса, Англіі і Паўночнай 
Ірландыі.

Сістэма вышэйшай адукацыі

Вышэйшую адукацыю ў Вялікабрытаніі даюць тры асноўныя тыпы ўстановаў: 
універсітэты, каледжы і вышэйшыя адукацыйныя ўстановы, а таксама мастацкія 
і музычныя каледжы. 
Падзел на ўніверсітэты і палітэхнікумы быў скасаваны, і палітэхнікумы атрымалі 
ўніверсітэцкі статус і ўзялі ўніверсітэцкія назовы. Большасць універсітэтаў, 
падзеленая на факультэты, якія, у сваю чаргу, могуць падзяляцца на кафедры. 
Студэнты мусяць плаціць за навучанне. 

Першая ступень навучання ва ўніверсітэце: базавая ступень

Гэтая ступень доўжыцца тры альбо чатыры гады і сканчаецца атрыманнем 
ступені бакалаўра ў галіне мастацтваў, навукі альбо іншых галінах (тэхнічныя і 
прыкладныя навукі, права, машынабудаванне і г.д.). У некаторых універсітэтах 
і каледжах вышэйшай адукацыі двухгадовы курс сканчаецца атрыманнем 
дыплома аб вышэйшай адукацыі (DipHE). Ён аўтаматычна з’яўляецца 
прызнаннем атрымання кваліфікацыі. У некаторых універсітэтах студэнты 
мусяць прайсці базавы курс (foundation course) перад тым, як пачынаць 
навучанне на атрыманне ступені бакалаўра. Студэнтам, якія вывучаюць 
замежныя мовы, звычайна неабходна правесці дадатковы год навучання альбо 
працы ў краіне, мову якой яны вывучаюць. Курсы тыпу навучанне-практыка-
навучанне (sandwich courses) звычайна ўключаюць у сябе дадатковы год 
практыкі. Некаторыя ўстановы ўвялі сістэму паскоранага атрымання ступеняў 
за два гады, пры якой студэнты навучаюцца і ў часе вакацыяў. 

Другая ступень навучання ва ўніверсітэце: ступень магістра

Ступень магістра прысуджаецца пасля навучання на працягу аднаго альбо 
двух гадоў пасля атрымання ступені бакалаўра. Навучанне адбываецца ў 
спецыялізаванай галіне. У некаторых выпадках ступень прысуджаецца пасля 
здачы пісьмовага экзамену, аднак звычайна кандыдаты мусяць абараняць 
магістэрскую дысертацыю. 
У некаторых выпадках магістэрскія ступені (напрыклад, у Імперыял Каледжы 
ў Лондане) прысуджаюцца ў якасці пераддыпломных ступеняў пасля чатырох-
пяці гадоў навучання. Бакалаўрская праграма ў такім выпадку ўключаецца ў 
саму праграму. 
Трэцяя ступень навучання ва ўніверсітэце: магістр філасофіі, доктар 
філасофіі
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Трэцяя ступень уяўляе сабой чыстае даследаванне.

Пасля двух гадоў дадатковага навучання ва ўніверсітэце і паспяховай абароны 
дысертацыі кандыдаты атрымліваюць ступень магістра філасофіі (MPhil). 
Пасля далейшага трохгадовага навучання кандыдат звычайна можа абараніць 
дысертацыю на атрыманне ступені доктара філасофіі (D.Phil. альбо Ph.D.).

Чацвёртая ступень навучання ва ўніверсітэце: вышэйшая навуковая 
ступень доктара навук

Вышэйшы ўзровень доктарскай ступені можа быць прысуджаны спецыялістам 
у галіне права, гуманітарных навук, прыродазнаўчых навук, медыцыны, 
музыкі і тэалогіі пасля таго, як кандыдат, звычайна выкладчык ва ўніверсітэце, 
прадставіць пэўную колькасць апублікаваных працаў. 

Стыпендыі

Міністэрствы ўраду Вялікабрытаніі і надзеленыя паўнамоцтвамі органы ўлады 
Шатландыі, Уэльса і Паўночнай Ірландыі, а таксама шэраг іншых брытанскіх 
арганізацыяў прапануюць разнастайныя стыпендыі і дапамогу з мэтай 
садзейнічання замежным студэнтам у навучанні ў Вялікабрытаніі. 
З пытаннямі звяртайцеся ў мясцовы офіс Брытанскага савету, у якім можна 
атрымаць інфармацыю пра схемы прысуджэння стыпендыяў у Вялікабрытаніі. 
На вэб-сайце, прысвечаным адукацыі ў Вялікабрытаніі, створаным Брытанскім 
саветам для дапамогі замежным студэнтам, зацікаўленым у навучанні ў 
Вялікабрытаніі, можна таксама паспрабаваць інтэрнэт-пошук стыпендыі. 
На http://www.educationuk.ru (раздзел “Scholarships and fees”) можна знайсці 
стыпендыю, якая падыходзіць Вам па краіне паходжання, узроўню адукацыі, 
дысцыпліне і тыпу ўстановы, якая вас цікавіць.

Курсы для развіцця кар’еры (Career based courses) 
Даступная невялікая колькасць стыпендыяў, і існуе вялікі конкурс на іх 
атрыманне. Міністэрства адукацыі вашай краіны, а таксама офіс Брытанскага 
савета могуць даць падрабязную інфармацыю наконт атрымання стыпендыяў 
для навучання на прафесійных курсах.
Навучанне з атрыманнем ступеняў (Degree courses)
Хутчэй за ўсё стыпендыі для навучання з атрыманнем ступеняў можна атрымаць 
ад ураду вашай краіны (звяртайцеся ў Міністэрства адукацыі вашай краіны). 
Вышэйшыя навучальныя ўстановы Вялікабрытаніі таксама прапаноўваюць 
стыпендыі і гранты.

Паслядыпломнае навучанне
Наступныя стыпендыі з’яўляюцца асноўнымі стыпендыямі для навучання на 
атрыманне ступені магістра:
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• Схема прысуджэння стыпендыяў для замежных студэнтаў, якія праводзяць 
даследаванні (ORSAS). Першапачаткова стыпендыі для напісання 
дысертацыі прысуджаюцца тэрмінам на адзін год. Бланкі заяваў можна 
атрымаць у вышэйшых навучальных установах Вялікабрытаніі (звяртайцеся 
ва ўстановы, у якіх жадаеце навучацца).

• Брытанскія стыпендыі “Chevening” даюць доступ да высакаякаснай 
брытанскай адукацыі і магчымасць атрымаць паслядыпломную магістэрскую 
кваліфікацыю для таленавітых выпускнікоў і высакакласных маладых 
прафесіяналаў, якія ўжо будуюць паспяховую кар’еру. Праз стыпендыі 
“Chevening” брытанскі ўрад укладае сродкі ў асобаў, якія маюць выразныя 
кар’ерныя амбіцыі і патэнцыял для таго, каб стаць лідэрам у сваёй галіне.

 Прыярытэтныя галіны навучання: дзяржаўнае кіраванне, міжнародныя 
стасункі, сродкі масавай інфармацыі і журналістыка, паліталогія, 
горадабудаўніцтва, дызайн, экалагічны кантроль, нафтаздабыча, права, 
кіраванне тэлекамунікацыямі, машынабудаванне, эканоміка, банкаўская 
справа і фінансы. Таксама сюды могуць быць дададзеныя і іншыя 
дысцыпліны.

Прэтэндэнты павінны:
• мець 22-35 гадоў;
• мець беларускае грамадзянства;
• мець выдатную біяграфію; 
• мець першую ступень з выдатнымі і добрымі адзнакамі;
• мець добрыя веды англійскай мовы (вынік экзамена IELTS не ніжэй за 

6.5);
• мець мінімум два гады стажу працы па выбранай прафесіі;
• выразна ўсведамляць карысць, якую ваша стыпендыя прынясе Беларусі 

пасля вяртання назад.

Стыпендыя “Chevening” кампенсуе плату за навучанне, пераезд, а таксама 
выдаткі на пражыванне на тэрмін навучання ад трох да дванаццаці месяцаў на 
суму да 20 000 фунтаў стэрлінгаў (29 000 еўра). 
Падрабязную інфармацыю і бланкі заяваў можна знайсці на вэб-сайце 
Брытанскага савета http://www.britishcouncil.org/ukraine-education-funding-chev_
belarus.htm альбо непасрэдна на вэб-сайце Chevening www.chevening.com. 
Інфармацыя пра ўстановы Велікабрытаніі змешчаная на http://www.educatio-
nuk.org. Для атрымання даведак звяртайцеся, калі ласка, у Брытанскі савет у 
Кіеве – адрасы можна знайсці на http://www.britishcouncil.org/ukraine/

Стыпендыі на даследчыя праграмы таксама можна атрымаць ад даследчых 
саветаў Вялікабрытаніі (research councils), якія ажыццяўляюць фінансаванне 
даследаванняў у галіне прыродазнаўчых і гуманітарных навук, а таксама 
згодна з рознымі схемамі прысуджэння стыпендыяў Брытанскім саветам. Для 
падачы заявы і для атрымання больш падрабязнай інфармацыі звяртайцеся ў 
мясцовы офіс Брытанскага савета.
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Міжнародныя арганізацыі, такія як ЮНЭСКА і Сусветная арганізацыя аховы 
здароўя таксама маюць розныя схемы прысуджэння стыпендыяў, у асноўным 
для студэнтаў з краінаў, якія развіваюцца. Стыпендыі таксама можна атрымаць 
ад многіх вышэйшых навучальных установаў.

Таксама даступныя для Беларусі асобныя сумесна фінансаваныя стыпендыі з 
падтрымкай ад брытанскіх універсітэтаў. Фундатарамі з’яўляюцца: універсітэты 
Оксфард, Уорвік, Сасэкс, Манчэстэр, Сусветная царкоўная рада, Інстытут па 
вывучэнні праблем грамадства, Vodafone, TNK-BP, Кэмбрыджскі замежны 
фонд, Брытанская дабрачынная арганізацыя “Hill Foundation” і іншыя. Больш 
падрабязная інфармацыя змешчаная на сайце Брытанскага савета 
http://www.britishcouncil.org/ru/russia-educationuk-scholarship-programmes.htm

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Брытанскі савет
http://www.britishcouncil.org,
http://www.educationuk.org
Брытанскі савет – гэта міжнародная ўрадавая арганізацыя па адукацыйных 
магчымасцях і ўсталяванні культурных сувязяў. 
Ва ўсіх галінах дзейнасці Брытанскі савет аддае перавагу супрацоўніцтву з 
мясцовымі партнёрамі. 
Брытанскія стыпендыі “Chevening” 
http://www. chevening.com

Амбасада Велікабрытаніі ў Мінску 
Вул. Карла Маркса 37
22030 Мінск 
http://www.britishembassy.gov.uk

Савет міжнароднай адукацыі (UKCOSA)
http://www.ukcosa.org.uk
Міністэрства адукацыі 
http://www.dfes.gov.uk
Універсітэты Велікабрытаніі
http://www.universitiesUK.ac.uk
Асацыяцыя ўніверсітэтаў Садружнасці 
http://www.acu.ac.uk
Універсітэты Шатландыі 
http://www.universities-scotland.ac.uk
Вышэйшая адукацыя Ўэльса (HEW)
http://www.hew.ac.uk
Інфармацыйная служба савета незалежных школаў (ISCis)
http://www.iscis.uk.net
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Германія

Агульная інфармацыя пра Германію

Германія знаходзіцца на поўначы Цэнтральнай Еўропы, на Вялікай Паўночна-
еўрапейскай раўніне. Яна мяжуе з Польшчай, Чэшскай Рэспублікай, Даніяй, 
Нідэрландамі, Бельгіяй, Люксембургам, Францыяй, Швейцарыяй і Аўстрыяй. 
Сталіца краіны – горад Берлін. Насельніцтва (82.6 мільёнаў чалавек у 2004 
г.) практычна поўнасцю германскае: немцы складаюць 94.4 % ад агульнай 
колькасці насельніцтва. Іншыя этнічныя меншасці: датчане, туркі, італьянцы, 
грэкі, іспанцы, славакі і сербы. Германія – федэратыўная рэспубліка. Яе 
федэральны ўрад знаходзіцца ў Берліне. Федэральны ўрад складаецца з 
Федэральнага канцлера і Кабінету федэральных міністраў. Федэральны 
Прэзідэнт выконвае збольшага фармальныя функцыі. У дадатак існуюць 
шаснаццаць урадаў Федэральных Земляў і тысячы ўрадаў мясцовых Абшчынаў. 
Кожная зямля мае сваю канстытуцыю і парламент. 
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Сістэма вышэйшай адукацыі 

Германія мае сталыя традыцыі ў галіне адукацыі, навукі і даследаванняў. 
Па ўсёй Германіі размешчана 349 вышэйшых навучальных установаў (па 
дадзеных на 2001 г.). Асобы, зацікаўленыя ў навучанні ў Германіі, маюць выбар 
паміж універсітэтамі і ўстановамі ўніверсітэцкага тыпу, такімі як тэхнічныя 
ўніверсітэты, прафесійна-тэхнічныя вышэйшыя школы (Fachhochschule), 
альбо музыкальныя каледжы, каледжы мастацтваў і кіно. Ва ўсіх вышэйшых 
навучальных установах, якія фінансуе дзяржава, могуць навучацца студэнты з 
любой краіны свету. Нямецкія ўніверсітэты – гэта не проста ўстановы, якія даюць 
адукацыю і падрыхтоўку, але і заўсёды з’яўляюцца месцам, дзе праводзяцца 
незалежныя, фундаментальныя і прыкладныя даследаванні. На ўніверсітэцкіх 
факультэтах і ў школах выкладаюць дысцыпліны ў наступных галінах: 
медыцына, прыродазнаўства, машынабудаванне, мастацтва і гуманітарныя 
навукі, права, тэалогія, эканоміка і сацыялогія, сельская і лясная гаспадарка. 

Тэхнічныя ўніверсітэты

Першапачаткова, згодна з назовам, навучанне ў тэхнічных універсітэтах было 
абмежаванае тэхнічнымі і прыкладнымі дысцыплінамі. Аднак, з цягам часу, 
яны перараслі ў больш усебаковыя вышэйшыя навучальныя ўстановы. Таму 
зараз студэнты могуць атрымліваць ступень у галіне мастацтва і гуманітарных 
навук у тэхнічных універсітэтах. Тым не менш, асноўная ўвага іх дзейнасці па-
ранейшаму накіраваная на машынабудаванне і тэхнічныя галіны навукі. 

Прафесійна-тэхнічныя вышэйшыя школы (Fachhochschule)
Усё болей студэнтаў аддаюць перавагу навучанню ў адной з германскіх ПТВШ, 
у асноўным дзеля больш кароткіх навучальных праграмаў і надання большай 
увагі практыцы ў адрозненне ад навучання ва ўніверсітэце, дзе большая ўвага 
надаецца даследаванням. 
Мастацкія і музычныя каледжы 
Адукацыя і падрыхтоўка, якую даюць мастацкія і музычныя каледжы ў Германіі, 
мае на мэце падрыхтоўку студэнтаў у якасці прафесійных мастакоў і музыкаў, 
а таксама выкладчыкаў прадметаў у галіне мастацтва. Навучанне ў мастацкім 
альбо музычным каледжы карэнным чынам адрозніваецца ад навучання ва 
ўніверсітэце. 
Іншыя ўстановы ўніверсітэцкага тыпу
Акрамя вышэй згаданых тыпаў вышэйшых навучальных установаў, у 
Германіі таксама існуюць адукацыйныя каледжы, у якіх рыхтуюць настаўнікаў 
пачатковых школаў, першых класаў сярэдніх школаў, школаў для вучняў з 
абмежаванымі магчымасцямі і, у асобных выпадках, звычайных сярэдніх 
школаў і пачатковых класаў агульнаадукацыйных школаў. Аднак, падрыхтоўка 
настаўнікаў звычайна адбываецца ва ўніверсітэтах.

Герм
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Універсітэты
Першая ступень навучання ва ўніверсітэце: Grundstudium
Першая ступень альбо базавае навучанне (Grundstudium), якая звычайна 
цягнецца чатыры семестры (два навучальныя гады) ва ўніверсітэце, 
сканчаецца здачай прамежкавага экзамену (Diplom-Vorprüfung, Zwischenprü-
fung). Паспяховая здача гэтага экзамену дае права на навучанне на другой 
стадыі (Hauptstudium). Ступень не прысуджаецца. Пачынаючы з 1998 г. ва 
ўніверсітэтах і спецыялізаваных вышэйшых навучальных установах была 
ўведзеная базавая вышэйшая адукацыйная ступень бакалаўра (Baccalaurea-
tus), для атрымання якой неабходна навучацца мінімум тры гады (максімум 
чатыры гады). Як правіла, у выніку набываецца пэўная прафесія.
Другая ступень навучання ва ўніверсітэце: Hauptstudium
Другая ступень складаецца з больш паглыбленага навучання (Hauptstudium), 
у выніку якога здаецца заключны экзамен на атрыманне ступені. Hauptstudi-
um звычайна працягваецца яшчэ пяць семестраў, і яго вынікам становіцца 
атрыманне дыплома. Ступень магістра прысуджаецца ўніверсітэтамі па выніках 
экзамену на атрыманне ступені магістра. Курс навучання прадугледжвае 
вывучэнне двух асноўных прадметаў, альбо спалучэнне аднаго галоўнага і 
двух дадатковых. У многіх універсітэтах ступень магістра была ўведзеная не 
так даўно і праз пару гадоў мае замяніць сабой дыплом. 
Трэцяя ступень навучання ва ўніверсітэце: Promotion
Навучанне на атрыманне ступені доктара, вядомае як Promotion, адбываецца 
толькі ва ўніверсітэтах. Тэрмін навучання складаецца з 2-4 гадовага 
самастойнага даследавання і падрыхтоўцы дысертацыі да абароны.

Стыпендыі

Стыпендыямі займаецца, галоўным чынам, Нямецкая служба акадэмічных 
абменаў (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD). 
Спіс стыпендыяў, прыведзены ніжэй, не з’яўляецца поўным, таму рэкамендуем 
звяртацца ў бліжэйшы офіс DAAD (у Мінску) альбо наведаць вэб-сайт http://
www.ic-daad.bntu.by і http://www.daad.de для атрымання больш падрабязнай 
інфармацыі наконт працэдуры падачы заяваў, патрабаванняў і крайніх 
тэрмінаў.

Стыпендыя ERP з тэрмінам навучання адзін год для студэнтаў, якія 
вывучаюць эканоміку і біэнэс адміністраванне
Гэтыя стыпендыі даюць магчымасць студэнтам, якія вывучаюць эканоміку 
і бізнэс адміністраванне, правесці два семестры, навучаючыся ў адным з 
акрэдытаваных дзяржавай універсітэтах Германіі. У часе навучання студэнтам 
неабходна прайсці практыку альбо стажыроўку. 
Заявы неабходна падаваць у мінскі офіс DAAD да 30 лістапада кожнага году 
на наступны навучальны год. 
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Міжнародныя журналісты 
Гэта стыпендыяльная праграма дае магчымасць журналістам з Расіі, Украіны, 
Беларусі і Малдовы навучацца на працягу трох месяцаў у “Журналісцкім 
каледжы” пры Свабодным берлінскім універсітэце. 
Для атрымання інфармацыі наконт крайніх тэрмінаў падачы заяваў звяртайцеся 
ў мінскі Офіс DAAD.
Стыпендыяльная праграма імя Леанарда Эйлера 
Гэтая стыпендыяльная праграма мае на мэце заахвочванне маладых 
універсітэцкіх лектараў да працягу працы ў галіне адукацыі ў Расіі, Беларусі, 
Малдове і Ўкраіне пры дапамозе розных мер, у тым ліку шляхам інтэнсіфікацыі 
зносінаў з нямецкімі ўніверсітэтамі і каледжамі, сумесных даследчых праектаў 
і г.д. Стыпендыя падтрымлівае працу яе атрымальніка ў яго ўстанове (“sur 
place”) і дадаткова дае магчымасць правесці пэўны час у нямецкай партнерскай 
установе з мэтаю сканчэння напісання дыпломнага праекту альбо дысертацыі 
(дыпломнага праекту, магістэрскай альбо доктарскай дысертацыі).
Стыпендыяты праводзяць дзевяць месяцаў у расійскім, беларускім, малдаўскім 
альбо ўкраінскім універсітэце ці каледжы і адзін месяц у нямецкай партнерскай 
установе.
Стыпендыяты атрымліваюць:
• на перыяд у расійскім, беларускім, малдаўскім альбо ўкраінскім універсітэце 

ці каледжы – да 80 еўра на месяц;
• на перыяд у нямецкай вышэйшай адукацыйнай установе – 615 еўра на 

месяц для студэнтаў і 715 еўра для аспірантаў; 
• на аплату выдаткаў, звязаных з дарогай, выдаткоўваецца дапамога ва 

ўстаноўленым памеры.
Для таго, каб даведацца пра крайнія тэрміны падачы заяваў, звяртайцеся ў 
офіс DAAD.
Стыпендыя на адзін семестр для студэнтаў універсітэтаў, якія вывучаюць 
нямецкую мову
Гэтыя стыпендыі на адзін семестр даюць магчымасць замежным студэнтам, 
якія вывучаюць нямецкую мову ў якасці замежнай, альбо навучаюцца на 
перакладчыка, правесці семестр у адной з акрэдытаваных дзяржавай нямецкіх 
вышэйшых адукацыйных установаў. Заявы неабходна падаваць у мінскі офіс 
DAAD да 30 лістапада кожнага году. 

Гранты для студэнтаў (высокі ўзровень валодання мовай) на навучанне 
на летніх універсітэцкіх курсах
Гэтыя гранты на навучанне на летніх універсітэцкіх курсах выдаткоўваюцца 
для падтрымкі студэнтаў, якія наведваюць курсы па вывучэнні нямецкай мовы 
і сумежных дысцыплінаў, якія прапануюць нямецкія вышэйшыя адукацыйныя 
ўстановы. Інфармацыя наконт праграмы і спіс прапанаваных курсаў можна 
таксама знайсці на вэб-сайце DAAD на http://www.daad.de/deutschland/deutsch-
lernen/sommerkurse/00490.en.html 
Заявы неабходна падаваць у мінскі офіс DAAD да 30 лістапада кожнага году. 
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Вучэбныя стыпендыі для аспірантаў, якія навучаюцца па ўсіх 
дысцыплінах
Вучэбныя стыпендыі прысуджаюцца для таго, каб даць замежным аспірантам 
магчымасць скончыць вучэбны курс на атрыманне ступені магістра ў нямецкай 
вышэйшай навучальнай установе. 
Заявы неабходна падаваць у мінскі офіс DAAD да 30 лістапада кожнага году. 

Праграма паўторнага запрашэння ранейшых атрымальнікаў стыпендыяў
Праграма паўторнага запрашэння дапамагае DAAD падтрымліваць сувязі з 
тымі, каму гэтая служба прысуджала аднагадовыя стыпендыі, і з ранейшымі 
атрымальнікамі стыпендыяў, якія навучаліся ва Ўсходняй Германіі (ГДР) 
на працягу не менш за адзін год. Ранейшыя атрымальнікі стыпендыяў, 
якія адпавядаюць гэтым патрабаванням, могуць звяртацца па паўторнае 
запрашэнне ў Германію для працы над праектам у адной з дзяржаўных 
вышэйшых навучальных установаў альбо даследчым інстытуце. 
Заявы неабходна падаваць у мінскі офіс DAAD да 30 лістапада кожнага году. 

Гранты на правядзенне даследаванняў для кандыдатаў на атрыманне 
ступені доктара альбо маладых акадэмікаў і навукоўцаў
Гранты на правядзенне даследаванняў даюць маладым замежным акадэмікам 
і навукоўцам магчымасць удзельнічаць у даследчым праекце альбо працягваць 
навучанне і падрыхтоўку ў адной з нямецкіх вышэйшых навучальных установаў 
альбо ў даследчым інстытуце. Гранты на правядзенне даследаванняў могуць 
быць выкарыстаныя для ажыццяўлення:
• даследчых праектаў у адной з нямецкіх вышэйшых навучальных установаў 

з мэтай атрымання ступені доктара ў сваёй краіне (у тым ліку доктарскія 
праграмы, прапанаваныя для краінаў, якія развіваюцца, альбо краінаў 
пераходнага перыяду згодна з мадэллю DAAD “навучанне-даследаванне-
навучанне” (“DAAD Sandwich Model”) – гл. Інфармацыйны бюлетэнь, які 
можна знайсці ў інтэрнэце. http://www.daad.de/extrainfo);

• даследчых праектаў у адной з нямецкіх вышэйшых навучальных установаў 
з мэтай атрымання ступені доктара ў Германіі; падобныя праекты звычайна 
адносяцца да структураваных доктарскіх вучэбных праграмаў, такіх як 
Даследчыя падрыхтоўчыя групы альбо Доктарскія даследчыя групы, 
Міжнародныя аспіранцкія праграмы, Магістратура, Даследчыя навучальныя 
ўстановы імя Макса Планка і г.д. Каб атрымаць больш інфармацыі, 
наведайце, калі ласка, наступны вэб-сайт: http://www.daad.de/ipp ;

• даследчых праектаў альбо працягу адукацыі і падрыхтоўкі, не маючы на 
мэце атрыманне афіцыйнай ступені/ кваліфікацыі.

Заявы неабходна падаваць у мінскі офіс DAAD да 30 лістапада кожнага году. 
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Стыпендыі для мастакоў:
Мэтай гэтых вучэбных стыпендыяў з’яўляецца дапамога замежным 
прэтэндэнтам, якія працуюць у галіне выяўленчага мастацтва, дызайну, 
кіно, музыкі і архітэктуры, а таксама акцёрскага майстэрства, рэжысуры і 
харэаграфіі, скончыць курс навучання без атрымання афіцыйнай ступені 
альбо кваліфікацыі ў адной з нямецкіх вышэйшых адукацыйных установаў. 
Звычайна стыпендыі на навучанне прысуджаюцца на адзін навучальны год. 
У асобных выпадках пасля падачы заявы тэрмін прысуджэння стыпендыі 
можа быць падоўжаны. Заявы неабходна падаваць у мінскі офіс DAAD да 30 
лістапада кожнага году. 

Стыпендыі для замежных юрыстаў з Бельгіі, Францыі, Вялікабрытаніі, 
Люксембургу, Нідэрландаў, ЗША, Расіі, Беларусі, Польшчы, Японіі, 
Рэспублікі Карэя і Турцыі
Гэтая праграма прапаноўвае замежным юрыстам з пэўных краінаў, якія 
маюць ад аднаго да двух гадоў досведу прафесійнай працы, магчымасць 
прайсці камбінаваны васьмімесячны вучэбны і практычны курс у Германіі для 
дэталёвага вывучэння нямецкага права і, у прыватнасці, грамадзянскага і 
прыватнага права. Гэтая праграма прызначаецца для юрыстаў, якія жадаюць 
атрымаць не толькі тэарэтычныя веды, але і, у першую чаргу, практычны 
досвед у галіне нямецкага права. Колькасць месцаў на гэты курс абмежаваная 
(максімум 20), што стымулюе ўдзельнікаў працаваць больш інтэнсіўна. 
Па магчымасці ўлічваецца розная спецыялізацыя ўдзельнікаў і асноўныя галіны, 
у якіх яны зацікаўленыя; пры наяўнасці пэўнай агульнай структуры, удзельнікі 
могуць самі выбіраць матэрыял для вывучэння. Заявы неабходна падаваць у 
мінскі офіс DAAD да 15 лютага кожнага году на наступны навучальны год.
 
Спецыяльныя стыпендыяльныя праграмы DAAD імя Лейбніца для 
аспірантаў і дактарантаў
Гэтыя стыпендыі даюць маладым замежным выкладчыкам і навукоўцам 
магчымасць скончыць даследчы праект альбо праграму па працягу навучання і 
падрыхтоўкі ў адным з даследчых інстытутаў, які з’яўляецца сябрам Асацыяцыі 
імя Лейбніца. Тэмы даследаванняў вызначаюць самі інстытуты і іх можна 
знайсці ў паведамленнях аб стыпендыях на хатняй старонцы DAAD
(http://www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/04697.en.html ).
Інфармацыя таксама змешчаная на вэб-сайце http://www.leibniz-gemeinschaft.
de. Наступная прапанова падаваць заявы будзе апублікаваная ў кастрычніку 
2007 г.
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Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Нямецкая служба акадэмічных абменаў/ Deutscher Akademischer Austauschdi-
enst (DAAD)
http://www.daad.de 
Інфармацыйны цэнтр DAAD пры Беларускім нацыянальным тэхнічным 
універсітэце 
Пр. Незалежнасці, 65, корп. 11a., 101
220013 Мінск 
Беларусь
Тэл.: (+375/17) 292 50 55
Тэлефакс: (+375 /172) 292 50 55
E-Mail: daad-ic-misnk@bntu.by
WWW: http://www-ic-minsk.bntu.by 
Нямецкі фонд міжнароднага развіцця Deutsche Stiftung für internationale Ent-
wicklung (DSE)
http://www.dse.de 
Германскі нацыянальны адукацыйны фонд (Studienstiftung des Deutschen Vol-
kes e.V.)
http://www.studienstiftung.de 
Федэральнае міністэрства адукацыі і даследаванняў (Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung)
http://www.bmbf.de 
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Грэцыя

Агульная інфармацыя пра Грэцыю

Грэцыя знаходзіцца ў самай паўднёвай частцы Балканскага паўвострава, у 
Паўночна-ўсходняй Еўропе. Яе тэрыторыя таксама ўключае ў сябе некалькі 
сотняў выспаў у Іанічным і Эгейскім морах. Каля 20 % ад усёй сушы складаюць 
выспы, з якіх найбуйнейшымі з’яўляюцца Крыт, Эўбея, Лесбас, Родас, Хіёс, 
Кефалонія, Корфу, Лемнас, Самас і Наксас. 
Характэрнай рысай ландшафту з’яўляюцца горы і ўзгоркі, якія займаюць амаль 
80 % ад усёй сушы. Сталіца краіны – горад Афіны. Насельніцтва Грэцыі складае 
10.7 мільёнаў чалавек. Асноўная этнічная большасць – грэкі, якія складаюць 
96 % ад агульнай колькасці насельніцтва. Афіцыйная мова – грэчаская; на ёй 
размаўляе 98 % насельніцтва, аднак вялікая колькасць людзей добра разумее 
англійскую і французскую мову. 
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Сістэма вышэйшай адукацыі

У Грэцыі існуе 18 універсітэцкіх установаў (AEI) і 14 установаў тэхналагічнай 
адукацыі (TEI). Тэхналагічныя навучальныя ўстановы (TEI) з’яўляюцца 
часткай вышэйшай адукацыі, таксама як і ўніверсітэты, але яны адносяцца 
да неўніверсітэцкага сектару. Таксама існуюць Ваенныя акадэміі. Дыпломы, 
якія выдаюць некаторыя прыватныя прафесійныя навучальныя ўстановы, не 
прызнаюцца дзяржавай. 
Першая ступень навучання ва ўніверсітэце: Proptychiakes Spoudes 
(базавае навучанне).
Звычайна базавае навучанне ва ўніверсітэтах доўжыцца чатыры гады (восем 
семестраў) і сканчаецца атрыманнем Ptychio у адпаведнай галіне. 
Другая ступень навучання ва ўніверсітэце: Metaptychiakon Spoudes 
(магістратура).
Першы ўзровень навучання ў аспірантуры доўжыцца сама меней чатыры 
семестры і сканчаецца атрыманнем Metaptychiako Dіploma Exidіkefsis (Post-
graduate Diploma of Specialisation). Навучацца па гэтай вучэбнай праграме і 
скончыць яе можна ва ўніверсітэце альбо даследчым інстытуце за межамі 
Грэцыі. Аднак ступень прысуджаецца ў Грэцыі. 
Трэцяя ступень: Didaktorikes Metaptychiakes Spoudes (навучанне на 
атрыманне ступені доктара).
Ступень доктара (Didaktoriko) прысуджаецца пасля публічнай абароны 
дысертацыі. Даследаванне мусіць быць арыгінальным і паказваць дасягненні ў 
галіне даследаванняў і навукі. Для абароны доктарскай дысертацыі неабходна 
навучацца мінімум тры гады пасля прыёму ў дактарантуру. 

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Амбасада Грэцыі ў Маскве
Лявонцеўскі зав., 4
125009 Масква
http://www.hellas.ru 
Нацыянальны стыпендыяльны фонд (IKY)
http://www.iky.gr
Міністэрства нацыянальнай адукацыі і рэлігійных спраў
http://www.ypepth.gr/en_ec_home.htm
На вэб-сайце грэчаскага Міністэрства адукацыі ёсць адмысловы раздзел 
“Scholarships” (Стыпендыі), у якім змешчаная больш падрабязная інфармацыя 
пра схему прысуджэння стыпендыяў для замежнікаў. 
Міністэрства замежных спраў
http://www.mfa.gr
Фонд імя Аляксандра Анасіса
http://www.onassis.gr/index.php 
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Данія

Агульная інфармацыя пра Данію

Данія знаходзіцца на поўначы Еўропы і складаецца з большай часткі 
паўвострава Ютландыя і шэрагу выспаў у Атлантычным акіяне, Балтыйскім 
моры і Паўночным моры, такіх як Грэнландыя і Фарэрскія выспы. Рэльеф у 
краіне адносна плоскі. Насельніцтва складае 5.3 мільёны чалавек. Сталіца – 
горад Капенгаген з насельніцтвам блізу 1.2 мільёнаў. Данія – адна з аднародных 
у этнічным плане краінаў свету з выразна скандынаўскім тыпам насельніцтва. 
Датчане складаюць 97 % ад усяго насельніцтва і паходзяць ад людзей, што 
жылі на гэтай тэрыторыі ў Новым каменным веку і розных гоцкіх германскіх і 
скандынаўскіх плямёнаў, якія перасяліліся сюды. Афіцыйнай мовай з’яўляецца 
дацкая, і большасць людзей разумее і гаворыць па-англійску. Каралеўства 
Данія – гэта Канстытуцыйная манархія, заснаваная на Канстытуцыі 1953 г. 
Кіруючы манарх – Каралева Маргарэт II – узышла на трон у 1972 г.
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Сістэма вышэйшай адукацыі 

За апошнія дзесяцігоддзі павялічылася колькасць замежных студэнтаў, і, 
адначасова, больш дацкіх студэнтаў сталі часткова атрымліваць адукацыю 
ў іншай краіне. Вышэйшая адукацыя складаецца з універсітэтаў і каледжаў 
(прафарыентаваны сектар вышэйшай адукацыі). 
Універсітэцкі сектар уключае ў сябе восем універсітэтаў, пяць з якіх маюць 
шмат розных факультэтаў. Гэта – Капенгагенскі ўніверсітэт, Орхускі ўніверсітэт, 
Універсітэт Паўночнай Даніі, Альбаргскі ўніверсітэт і Роскільдскі ўніверсітэт. 
Астатнія тры ўніверсітэты спецыялізуюцца на машынабудаванні (Дацкі 
тэхнічны ўніверсітэт), IT (Капенгагенскі ўніверсітэт IT) і бізнес адміністраванні 
(Капенгагенская школа бізнесу). У найбуйнейшым універсітэце навучаецца 
блізу 35 000 студэнтаў, у той час як у найменшым – прыблізна адна тысяча. 
Універсітэты прапаноўваюць курсы на трох узроўнях: ступень бакалаўра 
(звычайна тры гады навучання), ступень Candidatus (ступень магістра, 
звычайна два гады пасля атрымання ступені бакалаўра) і ступень доктара 
філасофіі (звычайна навучанне на працягу трох гадоў пасля атрымання ступені 
Candidatus). Універсітэт таксама дае традыцыйную вышэйшую ступень доктара 
(доктар філасофіі – Dr. Phil., доктар навук – Dr. Sc. і г.д.) пасля правядзення 
самастойнага арыгінальнага даследавання на працягу мінімум пяці-васьмі 
гадоў. Вучэбныя праграмы ва ўніверсітэтах заснаваныя на даследаваннях. У 
сваіх вучэбных і даследчых праграмах дацкія ўніверсітэты арыентуюцца на 
міжнародны ўзровень. Большасць дацкіх універсітэтаў прапаноўвае вучэбныя 
курсы альбо цэлыя адукацыйныя праграмы з выкладаннем па-англійску, якія 
скіраваныя на навучанне як дацкіх, так і замежных студэнтаў. У 2005 годзе 
больш за 1 500 курсаў у дацкіх універсітэтах прапаноўваліся па-англійску, у 
той час як больш за 100 адукацыйных праграмаў выкладаліся поўнасцю па-
англійску (93 магістэрскія праграмы і 11 бакалаўрскіх праграмаў). Шэраг 
установаў універсітэцкага тыпу прапаноўваюць праграмы па пераддыпломным 
навучанні і навучанні ў аспірантуры ў галіне выканаўчага мастацтва, музыкі і 
г.д. 
Каледжы прапануюць розныя праграмы ў галіне навучання на пераддыпломным 
узроўні. Яны ўключаюць у сябе наступныя тыпы ўстановаў: 
• Універсітэцкія каледжы і некалькі аднафакультэтных установаў, якія 

прапаноўваюць атрыманне ступеняў бакалаўра з тэрмінам навучання 3 
– 4 гады ў розных прафарыентаваных галінах, такіх як машынабудаванне, 
медсястрынская справа, сацыяльная работа, сацыяльная адукацыя, 
педагагічная адукацыя і г.д. 

• Акадэміі вышэйшай прафесійнай адукацыі, якія прапаноўваюць акадэмічныя 
прафесійныя ступені з тэрмінам навучання 2 гады, галоўным чынам, у 
галіне ІТ, бізнесу, турызму і тэхнічных дысцыплінаў.

Розныя тыпы ўстановаў супрацоўнічаюць паміж сабой, і магчымая сістэма 
пераводу балаў з адной установы ў другую. Чакаецца, што пасля 2008 г. 
большасць каледжаў пачне аб’ядноўвацца ў больш буйныя ўстановы. 
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Магчымасці навучання для замежных студэнтаў

У якасці замежнага студэнта вы маеце наступныя магчымасці для навучання ў 
Даніі: 
• Падаць заяву для прыёму на навучанне па праграме на атрыманне поўнай 

ступені.
• Падаць заяву на прыём у якасці студэнта па абмене/гасцявога студэнта на 

адзін альбо два семестры.
• Падаць заяву для прыёму на навучанне па летняй універсітэцкай 

праграме.
Багаты выбар праграмаў і курсаў з выкладаннем па-англійску палягчае 
знаходжанне адпаведных магчымасцяў навучання на ўсіх узроўнях. Па ўсіх 
праграмах прапаноўваецца высакаякасная адукацыя, і для таго, каб быць 
прынятым, неабходна адпавядаць вучэбным і моўным патрабаванням. 
Плата за навучанне
Як правіла, навучанне бясплатнае для студэнтаў з краінаў ЕС/ЕЭС, а таксама для 
студэнтаў, якія бяруць удзел у праграмах па абмене. Студэнты не з краінаў ЕС/
ЕЭС звычайна мусяць плаціць за навучанне блізу 9 000 – 16 000 еўра за год. 
Больш падрабязную інфармацыю пра навучанне ў Даніі, у тым ліку базу 
дадзеных з праграмамі, якія выкладаюцца па-англійску, можна знайсці на 
www.studyindenmark.dk 

Стыпендыі і гранты

Універсітэты сектар
Універсітэты пры Міністэрстве навукі, тэхналогіі і інавацыяў прапануюць 
высокакваліфікаваным студэнтам розныя ўрадавыя і прыватныя стыпендыі. 
Урадавыя стыпендыі прызначаюцца для высокакваліфікаваных студэнтаў, якія 
былі прынятыя на двухгадовае навучанне па праграмах на атрыманне ступеняў 
MA і MSc, прапанаваных дацкімі ўніверсітэтамі. Стыпендыя пакрывае выдаткі 
на навучанне і пражыванне максімум на два гады. Студэнтам неабходна 
звяртацца ў адпаведныя ўстановы для атрымання далейшай інфармацыі пра 
магчымасці навучання і працэдуру падачы заявы. 
Паўночны савет міністраў сумесна з Еўрапейскім саюзам і Беларуссю 
заснаваў праграму па падтрымцы беларускіх студэнтаў з мэтай дапамогі 
студэнтам атрымаць адукацыю за мяжой. Праграма падтрымлівае навучанне 
больш за 200 новых студэнтаў Еўрапейскага Гуманітарнага Ўніверсітэта 
(ЕГУ) у Літве і навучанне прыкладна 100 беларусаў ва Ўкраіне. ПСМ сумесна 
з ЕС падтрымлівае блізу 650 беларускіх студэнтаў. Падтрымка навучання ва 
Ўкраіне здзяйсняецца за кошт прысуджэння стыпендыяў, за якімі беларускія 
грамадзяне могуць звяртацца ў тэрмін, пазначаны на вэб-сайце Прадстаўніцтва 
ЕС у Кіеве. Даведнікі і бланкі заяваў можна знайсці на http://www.norden.org/
hviterussland/sk/youth_prog.asp

Д
анія

47



ЕС аплачвае 80 % ад сумы фінансавання, у той час як ПСМ, Швецыя і 
Фінляндыя сумесна адказныя за астатнія 20 %. Да 2004 году ЕГУ знаходзіўся 
ў Мінску, але быў закрыты беларускімі ўладамі. Закрыццё прывяло да моцных 
пратэстаў у Беларусі і ў свеце. Кіраўніцтва ўніверсітэта вырашыла шукаць 
партнёраў за мяжой і адкрыць універсітэт у суседняй краіне, Літве, у якасці 
ўніверсітэта ў выгнанні. Сёння ўніверсітэт працягвае расці і з’яўляецца адзіным 
найбуйнейшым універсітэтам для беларускіх студэнтаў за межамі Беларусі. 
Больш падрабязная інфармацыя змешчаная на 
http://www.norden.org/hviterussland/uk/vitryssland_sam.asp?lang=6
У дадатак саіскальнікі маюць магчымасць звяртацца па атрыманне стыпендыі 
па праграме Erasmus Mundus для атрымання ступені магістра Erasmus Mun-
dus часткова ў дацкай, часткова ў іншай еўрапейскай адукацыйнай установе. 
Больш падрабязная інфармацыя наконт магістэрскіх праграмаў Erasmus Mun-
dus у дацкіх універсітэтах змешчана на www.studyindenmark.dk/scholarships. Для 
студэнтаў, якія навучаюцца на атрыманне ступені доктара філасофіі, існуюць 
розныя магчымасці атрымання стыпендыяў. З кваліфікаваных студэнтаў могуць 
зняць аплату за навучанне поўнасцю альбо часткова, а таксама прапанаваць 
грант на пакрыццё выдаткаў на пражыванне. Больш падрабязная інфармацыя 
размешчаная на www.workindenmark.dk альбо на вэб-старонках універсітэтаў. 

Каледжы
Міністэрства адукацыі прапануе стыпендыі для студэнтаў з высокай 
паспяховасцю з краінаў, што не з’яўляюцца сябрамі ЕС/ЕЭС, якія жадаюць 
навучацца ў Даніі на базавым узроўні па пэўных вучэбных дысцыплінах. 
Стыпендыя можа прысуджацца на атрыманне поўнай альбо частковай ступені. 
Стыпендыі выдаткоўваюцца тэрмінам мінімум на адзін навучальны год і толькі 
для навучання на дзённым аддзяленні. Стыпендыя ўключае ў сябе выдаткі на 
аплату навучання за адзін год, а таксама грант на пакрыццё асобных выдаткаў 
на пражыванне. Больш падрабязная інфармацыя размешчаная на www.study-
indenmark.dk/scholarships 

Студэнты па абмене/гасцявыя студэнты 
Дацкія ўніверсітэты і каледжы прымаюць міжнародных студэнтаў па абмене 
і гасцявых студэнтаў, які прыязджаюць у Данію на вучобу на адзін альбо два 
семестры. Для таго, каб быць прынятым у якасці студэнта па абмене альбо 
гасцявога студэнта ў Даніі, як правіла, неабходна, каб установа ў роднай 
краіне студэнта мела пагадненне аб абмене з адпаведнай дацкай установай. 
Зацікаўленым студэнтам неабходна шукаць інфармацыю пра магчымасці 
навучацца па абмене спачатку ў сваёй установе, а ўжо потым у адпаведнай 
дацкай установе. 
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Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

CIRIUS з’яўляецца арганізацыяй пры Міністэрстве адукацыі Даніі. CIRIUS 
займаецца рознымі праграмамі, накіраванымі на падтрымку міжнароднага 
супрацоўніцтва і мабільнасці ў галіне адукацыі. CIRIUS таксама адказвае за 
ацэнку і прызнанне замежных дыпломаў і дапамагае ў атрыманні інфармацыі 
пра навучанне ў Даніі. www.ciriusonline.dk
SU-styrelsen (Дацкае агенцтва па выдаткаванні студэнцкіх грантаў і пазыкаў)
Гэтае агенцтва прапануе фінансавую падтрымку дацкім студэнтам, але 
замежныя грамадзяне пры пэўных умовах могуць мець права на атрыманне 
гранта. Для атрымання далейшай інфармацыі наведайце, калі ласка, www.
su.dk (інфармацыя таксама змешчаная па-англійску).
Міністэрства навукі, тэхналогіі і інавацыяў (Ministeriet for Videnskab, Teknologi 
og Udvikling)
http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/frontpage.cgi 
Міністэрства адказнае за ўніверсітэцкую адукацыю, заснаваную на 
даследаваннях, акрамя пэўных праграмаў у галіне вышэйшай адукацыі, 
адказнасць за ажыццяўленне якіх нясе Міністэрства культуры (Kulturministeriet), 
напрыклад, архітэктура, музыка, выяўленчае мастацтва і бібліятэказнаўства. 
http://www.kulturministeriet.dk 
Міністэрства адукацыі (Undervisningsministeriet) нясе адказнасць за 
ажыццяўленне прафарыентаваных праграмаў у галіне базавай адукацыі, 
прапанаваных Універсітэцкімі каледжамі і Акадэміямі вышэйшай прафесійнай 
адукацыі.
http://www.uvm.dk

Амбасада Даніі ў Маскве
Прачысценскі зав., 9,
119034, Масква
Тэл.: +7 495 775 01 90
Факс: +7 495 775 01 91
www.ambmoskva.um.dk
E-mail:mowamb@um.dk

Прызнанне замежных дыпломаў: www.ciriusonline.dk 
Ацэнка і забеспячэнне якасці адукацыі: www.eva.dk 
Інфармацыя пра Данію і дацкае грамадства: www.denmark.dk
Навучанне ў Даніі: www.studyindenmark.dk 
Праца ў Даніі: www.workindenmark.dk 
Пасведчанне на права жыхарства і працы: http://www.nyidanmark.dk/en-us
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Ірландыя 

Агульная інфармацыя пра Ірландыю

Ірландыя знаходзіцца на самым паўночным захадзе Еўропы паміж Атлантычным 
акіянам і Ірландскім морам. Ірландыя, якая ўяўляе сабой вялікую цэнтральную 
нізіну са схіламі і невялікай клькасцю прыбярэжных гор, складаецца з 32 
графстваў, з якіх шэсць паўночна-ўсходніх называюцца Паўночнай Ірландыяй 
і з’яўляюцца часткай Злучанага Каралеўства. Сталіца Ірландыі – горад Дублін, 
а 17 сакавіка – Дзень Святога Патрыка – Нацыянальны дзень. Насельніцтва 
Ірландыі складае прыкладна 4.1 мільёна чалавек. Афіцыйныя мовы дзве: 
ірландская і англійская. Адукацыя абслугоўваецца англійскай мовай. Ірландыя 
– дэмакратычная краіна з двухпалатным парламентам і прэзідэнтам, які 
з’яўляецца Галавой дзяржавы. 
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Сістэма вышэйшай адукацыі 

Трохузроўневая сістэма адукацыі Ірландыі ўключае ў сябе ўніверсітэцкі сектар, 
тэхнічны сектар, адукацыйныя каледжы, а таксама прыватныя незалежныя 
каледжы. 

Першая ступень навучання ва ўніверсітэце: базавае навучанне: ступень 
бакалаўра.
Асноўная ступень вышэйшай адукацыі сканчаецца атрыманнем ступені 
бакалаўра, якая, у асобных выпадках, можа таксама з’яўляцца і прафесійнай 
кваліфікацыяй (прафесійная ступень). Працягласць навучання звычайна тры 
– чатыры гады. 
Спецыяліст: дыплом спецыяліста могуць атрымаць выпускнікі навучальных 
установаў, якія жадаюць атрымаць прафесійную перападрыхтоўку – звычайна 
гэта адзін год навучання.

Другая ступень навучання ва ўніверсітэце: ступень магістра
Другая ступень вышэйшай адукацыі складаецца з больш паглыбленага 
навучання і сканчаецца атрыманнем ступені магістра. Такое навучанне 
доўжыцца мінімум адзін год пасля прысуджэння ступені бакалаўра. Кандыдатам, 
якія праходзяць курс навучання і/альбо абараняюць дысертацыю, заснаваную 
на праведзеным даследаванні, прысуджаецца заслужаная ступень магістра.

Трэцяя ступень навучання ва ўніверсітэце: дактарат
Далейшае двухгадовае навучанне пасля атрымання ступені магістра звычайна 
неабходнае для атрымання ступені доктара філасофіі.

Чацвёртая ступень навучання ва ўніверсітэце: вышэйшая навуковая 
ступень доктар навук
Вышэйшая навуковая ступень доктар навук можа быць прысуджаная пасля 
навучання на працягу мінімум трох гадоў (звычайна болей) пасля атрымання 
ступені доктара філасофіі за арыгінальную апублікаваную працу. 

Стыпендыі

Некаторыя стыпендыі для замежных студэнтаў прысуджаюць самі ўніверсітэты 
і каледжы. Студэнтам пажадана звяртацца непасрэдна ва ўстанову, каб 
атрымаць больш падрабязную інфармацыю наконт крытэрыяў адбору і 
прыдатнасці. 

Універсітэцкі каледж, Корк 
Стыпендыі Прэзідэнта Ўніверсітэцкага каледжа Корк (UCC) прапаноўваюцца 
кандыдатам на атрыманне ступені доктара філасофіі, якія навучаюцца на 
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факультэтах мастацтваў, камерцыі і права. На некаторых кафедрах можа 
выдаткоўвацца асобнае фінансаванне. 
http://www.ucc.ie 
Універсітэцкі каледж, Дублін
Стыпендыі імя Ньюмена Ўніверсітэцкага каледжу Дубліна (UCD) прапаноўваюцца 
кандыдатам на атрыманне ступені доктара філасофіі. На некаторых кафедрах 
можа мець месца асобнае фінансаванне. http://www.ucd.ie/pgstudy 
Каледж Трыніці (Trinity College), Дублін
Дублінскі Каледж Трыніці (TCD) прапаноўвае стыпендыі для паслядыпломнага 
навучання для маладых даследчыкаў. На некаторых кафедрах можа 
выдаткоўвацца асобнае фінансаванне. http://www.tcd.ie 
Універсітэт г. Лімерык
Універсітэт г. Лімерык (UL) прапаноўвае стыпендыі для навучання на базавым 
узроўні і ў магістратуры для сваіх студэнтаў.
http://www.ul.ie 
Даследчы савет гуманітарных і сацыяльных навук (Research Council for Hu-
manities and Social Sciencies)
Даследчы савет гуманітарных і сацыяльных навук прапаноўвае стыпендыі для 
навучання на паслядоктарскім узроўні. http://www.ircfhss.ie 

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Амбасада Ірландыі ў Маскве:
Грахольскі зав., 5
129010 Масква
http://www.foreignaffairs.gov.ie
Вэб-сайт ураду Ірландыі
http://www.irlgov.ie
Адукацыя ў Ірландыі
http://www.educationireland.ie
Міністэрства адукацыі і навукі
http://www.education.ie
Поўны спіс прызнаных моўных школаў
http://www.acels.ie
Цэнтральная служба падачы заяваў у каледжы Ірландыі 
http://www.cao.ie
Аддзел вышэйшай адукацыі
http://www.hea.ie
Кансультатыўны савет школаў з англійскай мовай выкладання
http://www.acels.ie
Ірландскі савет па пытаннях навучання замежных студэнтаў
http://www.icosirl.ie
Нацыянальны ўніверсітэт Ірландыі
http://www.nui.ie
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Іспанія
Агульная інфармацыя пра Іспанію

Іспанія знаходзіцца на Пірынейскім паўвостраве на паўднёвым захадзе 
Еўропы, таксама ёй належаць Балеарскія і Канарскія выспы і мараканскія 
анклавы Сеўта і Мелілля. Насельніцтва краіны складае 41 мільён чалавек. 
Афіцыйная мова – кастыльская іспанская, аднак 17 % насельніцтва размаўляе 
на каталонскай мове, 7 % – на галісійскай і 2 % – на баскскай. Усе іспанцы 
ведаюць кастыльскую іспанскую мову. Сталіца краіны – горад Мадрыд. 
Каралеўства Іспанія – гэта парламенцкая манархія. Сучасная іспанская 
Канстытуцыя, прынятая ў 1978 г., прызнае права розных абласцей Іспаніі на 
аўтаномію, падкрэсліваючы пры гэтым непадзельнае адзінства іспанскай 
дзяржавы. Разам з двума паўночна-афрыканскмі анклавамі Сеўта і Мелілля, 
якія называюцца аўтаномнымі гарадамі, Іспанія падзяляецца на сямнаццаць 
аўтаномных супольнасцяў, кожная з якіх мае свой выбарны сход і выканаўчы 
ўрад. Усе яны надзеленыя шырокімі паўнамоцтвамі, у тым ліку пры правядзенні 
рэгіянальнай палітыкі. Іспанія – адна з галоўных турыстычных мясцінаў свету. 
У 2004 г. амаль 54 мільёны замежных турыстаў наведалі Іспанію і атрымалі 
асалоду ад яе вядомых пляжаў, культурных і гістарычных месцаў.
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Сістэма вышэйшай адукацыі

Вышэйшую адукацыю атрымліваюць, у асноўным, у дзяржаўных і прыватных 
універсітэтах. Універсітэты падзяляюцца на ўніверсітэцкія факультэты (facul-
tades universitarias), вышэйшыя тэхнічныя школы (escuelas tеcnicas superiors), 
універсітэцкія школы (escuelas universitarias), універсітэцкія інстытуты (institu-
tos universitarios) і іншыя цэнтры, напрыклад, універсітэцкія каледжы (colegios 
universitarios).

Першая ступень навучання ва ўніверсітэце: Ciclo bаsico, primer ciclo
Першы цыкл навучання ва ўніверсітэце (кароткатэрміновыя курсы) праходзіць 
у Escuelas Tеcnicas Superiores, Escuelas Universitarias і Facultades, доўжыцца 
тры гады і сканчаецца атрыманнем ступені Diplomado, Ingeniero Tеcnico альбо 
ступені Arquitecto Tеcnico.

Другая ступень навучання ва ўніверсітэце: Segundo ciclo, ciclo de 
especializaciоn
Вучэбныя курсы, па сканчэнні якіх прысуджаюцца ступені Licenciado, Ing-
eniero і Arquitecto, складаюцца з навучання, якое мае два (першы і другі) 
цыклы (доўгатэрміновае навучанне), але ступень прысуджаецца толькі пасля 
паспяховага сканчэння абодвух цыклаў. 

Трэцяя ступень навучання ва ўніверсітэце: Tercer ciclo, ciclo de 
especializaciоn para la investigaciоn y docencia
На трэцяй ступені могуць навучацца тыя, хто мае ступені Licenciado, Ar-
quitecto альбо Ingeniero; вынікам навучання на гэтай ступені з’яўляецца 
атрыманне ступені доктара (Tіtulo de Doctor), якая прысуджаецца пасля 
мінімум чатырохгадовага далейшага навучання і правядзення даследаванняў, 
а таксама пасля прадстаўлення і абароны дысертацыі. Іншая паслядыпломная 
ступень афіцыйна не прызнаецца (Tіtulo propio del Centro), – ступень магістра 
альбо Maestrіa, якая прысуджаецца пасля далейшага адна- ці двухгадовага 
навучання. 

Стыпендыі
Іспанія прапаноўвае вялікую колькасць розных стыпендыяльных праграмаў для 
замежных студэнтаў і спецыялістаў. Найбольш важнымі сярод іх з’яўляюцца 
стыпендыяльныя праграмы Міністэрства замежных спраў і супрацоўніцтва 
(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaciоn), якія ажыццяўляюцца праз 
Іспанскае агенцтва па міжнародным супрацоўніцтве (Agencia Espanola de Coop-
eracion Internacional) – Programas de Becas MAEC-AECI. Іншыя міністэрствы, 
адміністратыўныя і тэрытарыяльныя арганізацыі (аўтаномныя супольнасці, 
мясцовыя органы і г.д.) альбо прыватныя кампаніі таксама прапаноўваюць 
розныя праграмы. 
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Стыпендыі Міністэрства замежных спраў і супрацоўніцтва (MAEC) – Іспанскае 
агенцтва па міжнародным супрацоўніцтве (AECI)
Міністэрства замежных спраў і супрацоўніцтва і Іспанскае агенцтва па 
міжнародным супрацоўніцтве прысуджаюць штогадовыя стыпендыі на 
конкурснай аснове ў рамках стыпендыяльных праграмаў MAEC-AECI (Pro-
gramas de Becas MAEC-AECI).
Кожны год інфармацыя наконт гэтых праграмаў на наступны год з’яўляецца 
на вэб-сайце http://www.becasmae.es да сярэдзіны кастрычніка. Агульная 
інфармацыя наконт стыпендыяў змешчаная на вэб-сайце на працягу ўсяго 
году разам з інфармацыяй наконт патрабаванняў і працэдуры падачы заяваў. 
Падаючы заяву на атрыманне стыпендыі, улічвайце, калі ласка, наступнае: 
• Заява на атрыманне стыпендыі падаецца праз інтэрнэт на http://www.be-

casmae.es (звычайна ад сярэдзіны кастрычніка да 31 снежня). За гэты 
час прэтэндэнты могуць дадаваць звесткі ў свае анкеты для навучання 
ў наступным годзе. Выкарыстоўваючы імя карыстальніка і пароль, 
прэтэндэнты маюць доступ да сваёй анкеты і могуць уносіць у яе неабходныя 
змены. 

• Сувязь і зносіны з MAEC-AECI адбываюцца праз электронную пошту. Толькі 
пасля атрымання пацверджання аб прысуджэнні стыпендыі (звычайна 
ад красавіка па чэрвень) прэтэндэнты мусяць прадставіць доказы сваёй 
перавагі, прадстаўляючы неабходныя дакументы ў Амбасаду Іспаніі. 

• Прэтэндэнты могуць выбіраць курс, які іх цікавіць, а таксама ўніверсітэт 
альбо навучальную ўстанову за выключэннем стыпендыяльных праграмаў 
I.A. (для выкладчыкаў іспанскай мовы, якія жадаюць наведваць курсы 
ў Мадрыдскай летняй школе) і II.C (MA у галіне міжнародных спраў у 
Мадрыдскай дыпламатычнай школе). Перад тым як падаваць заяву на 
атрыманне стыпендыі, прэтэндэнтам неабходна атрымаць пісьмовае 
пацверджанне ад выбранай навучальнай установы, бо анкета ўтрымлівае 
пытанне наконт таго, які курс яны жадаюць наведваць і ці атрымалі яны 
пацверджанне аб прыёме. Той самы вэб-сайт http://www.becasmae.es мае 
пошукавую сістэму “Colоn”, пры дапамозе якой можна знайсці інфармацыю 
амаль пра ўсе магчымасці навучання ў вышэйшых навучальных установах 
Іспаніі. 

Заява пра конкурс на атрыманне стыпендыі падзяляецца на некалькі раздзелаў 
(Capіtulos), якія, у сваю чаргу, падзеленыя на канкрэтныя стыпендыяльныя 
праграмы. 

Стыпендыі фонда “Carolina”
На вэб-сайце http://www.fundacioncarolina.es змешчаная інфармацыя пра 
вялікую колькасць стыпендыяў, якія прысуджае як сам фонд, так і іншыя 
звязаныя з ім прадпрыемствы, для правядзення даследаванняў і навучання на 
паслядоктарскім узроўні. 

Іспанія

55



Стыпендыі і фінансавая дапамога Міністэрства культуры
На вэб-сайце Міністэрства культуры Іспаніі http://www.mcu.es змешчаная 
інфармацыя пра прапанаваную ім фінансавую дапамогу і стыпендыяльныя 
праграмы. Сярод найбольш важных – такія праграмы, як “Дапамога пры 
перакладзе і выданні іспанскай белетрыстыкі і навуковай літаратуры на 
ўсе мовы свету” і “Дапамога пры распаўсюджванні іспанскай літаратуры за 
мяжой”.

Стыпендыі Міністэрства адукацыі і навукі
Уся інфармацыя наконт гэтых стыпендыяў змешчаная на вэб-сайце http://www.
mec.es Ministerio de Educaсiоn y Ciencia.
Стыпендыі Міністэрства прамысловасці, турызму і гандлю
Міністэрства прамысловасці, турызму і гандлю прапануе стыпендыі “Турызм 
у Іспаніі” для замежных студэнтаў для навучання ў аспірантуры ў галіне 
турызму ў іспанскіх універсітэтах і іншых прэстыжных цэнтрах. У 2005-2006 
гг. было прысуджана 50 стыпендыяў, кожная на 20 000 еўра. Каб атрымаць 
больш падрабязную інфармацыю, глядзіце, калі ласка, Афіцыйны дзяржаўны 
бюлетэнь ад 31 сакавіка 2005 г. (http://www.boe.es). У будучыні заявы пра 
адкрыццё конкурсу на атрыманне стыпендыяў будуць змешчаныя на вэб-сайце 
http://www.sgt.tourspain.es.

Стыпендыі аўтаномных супольнасцяў
Для таго, каб звязацца з агенцтвам іспанскіх аўтаномных супольнасцяў, калі 
ласка, глядзіце раздзел Autonomнas на вэб-сайце http://www.la-moncloa.es. 
Аўтаномныя супольнасці звычайна засноўваюць і ажыццяўляюць уласныя 
стыпендыяльныя праграмы; некаторыя з іх прызначаныя для замежнікаў. 
Іншыя карысныя спасылкі па стыпендыях у Іспаніі
На вэб-сайце Афіцыйнага дзяржаўнага бюлетэню (http://www.boe.es) 
звычайна змешчаны поўны спіс (http://www.boe.es/g/es/boe/becas) дзяржаўных 
стыпендыяў (“becas”). Больш за тое, інфармацыю наконт фінансавай дапамогі 
(“ayudas”) агенцтвам і прыватным асобам можна знайсці на http://www.boe.es/
g/es/boe/ayudas.
Вэб-сайт http://www.becas.com мае на мэце зрабіць інфармацыю наконт 
стыпендыяў, якія прапаноўвае Іспанія сваім і замежным грамадзянам, 
даступнай для ўсіх. Таксама ёсць магчымасць падпісацца на навіны, якія 
змяшчаюць апошнюю інфармацыю пра новыя прапановы на гэтым сайце. 
Акрамя таго, існуе адмысловая пошукавая сістэма для таго, каб знаходзіць 
стыпендыі, якія адпавядаюць пажаданаму профілю. 
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Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Амбасада Іспаніі ў Маскве
Вул. Вял. Нікіцкая, 50/8
121069 Масква
http://ispania.aha.ru/
Стыпендыяльныя праграмы (Programas de Becas)
http://www.becasmae.es
Фонд Carolina
http://www.fundacioncarolina.es
Міністэрства культуры
http://www.mcu.es
Міністэрства адукацыі і навукі
http://www.mec.es
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Італія
Агульная інфармацыя пра Італію

Італія знаходзіцца на поўдні Еўропы, у цэнтры Міжземнамор’я. Дзякуючы 
свайму геаграфічнаму становішчу, яна стала мостам паміж рознымі культурамі 
і цывілізацыямі. Тэрыторыя Італіі ўключае ў сябе асноўную кантынентальную 
частку, а таксама выспы Сіцылія і Сардынія і некаторыя меншыя выспы. 
Большая частка культурных мясцінаў, уключаных у Спіс сусветнай культурнай 
і прыроднай спадчыны UNESCO, а таксама адзін з найстарэйшых універсітэтаў 
у свеце (у Балонні) знаходзяцца ў Італіі. Насельніцтва Італіі складае 58 мільёнаў 
чалавек. Афіцыйная мова – італьянская; на ёй у якасці роднай размаўляе 94 % 
насельніцтва. У Італіі пражываюць некалькі этнічных і моўных меншасцяў, такіх 
як нямецкамоўнае насельніцтва (0.5 %), албанцы (0.17 %), славенцы (0.12 %), 
а таксама невялікая колькасць грэкаў (0.03 %) і французаў (0.03 %).
Рым, сталіца краіны, таксама з’яўляецца месцам знаходжання дзяржавы 
Ватыкан. У 1957 г. у Рыме было падпісанае пагадненне, якое азначыла сабой 
нараджэнне Еўрапейскага саюза. 
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Сістэма вышэйшай адукацыі

тальянская вышэйшая адукацыя па сваёй структуры ўяўляе бінарную сістэму, 
якая складаецца з двух асноўных сектараў:
• універсітэцкага сектара;
• неўніверсітэцкага сектара.
Універсітэцкі сектар
На сёння ўніверсітэцкі сектар уключае ў сябе 83 універсітэцкія ўстановы, сярод 
якіх:
• 58 дзяржаўных універсітэтаў (Università statali);
• 17 недзяржаўных універсітэтаў (юрыдычна прызнаных дзяржавай) (Univer-

sità non statali, legalmente riconosciute);
• 2 універсітэты для замежнікаў (Università per Stranieri);
• 3 вышэйшыя школы, якія спецыялізуюцца на паслядыпломным навучанні 

(Scuole Superiori);
• 3 палітэхнічныя ўніверсітэты (Politecnici).
Больш падрабязная інфармацыя пра ўніверсітэцкі сектар змешчаная на
http://www.study-in-italy.it/study/university-sector.html 

Неўніверсітэцкі сектар
Неўніверсітэцкі сектар складаецца з 4 розных тыпаў навучальных установаў: 
• вышэйшыя школы дызайну: палітэхнікумы мастацтваў, акадэміі 

выяўленчага мастацтва, вышэйшыя інстытуты прыкладнога мастацтва, 
музычныя кансерваторыі і прызнаныя музычныя інстытуты, вышэйшыя 
інстытуты музыкі і харэаграфіі, нацыянальныя акадэміі;

• вышэйшыя моўныя школы;
• вышэйшая інтэграваная адукацыя (FIS): праграмы ў галіне вышэйшай 

тэхнічнай адукацыі і падрыхтоўкі (IFTS);
• некаторыя асобныя галіны (напрыклад, архіўная справа, дыпламатыя, 

рэстаўрацыя, вайсковая падрыхтоўка і г.д.), якія разам з адпаведнымі 
ўстановамі падпадаюць пад кантроль іншых міністэрстваў, а не міністэрства 
адукацыі. Больш падрабязная інфармацыя пра неуніверсітэцкі сектар 
змешчаная на: http://www.study-in-italy.it/study/non-university-sector.html

Першая ступень навучання ва ўніверсітэце: першы цыкл
У 2001–2002 г. былі ўведзеныя новыя правілы выкладання. Два асноўныя 
тыпы праграмаў і ступеняў будуць суіснаваць у італьянскіх універсітэтах на 
працягу некалькіх гадоў: традыцыйны тып, заснаваны на мінулых правілах, 
ад якога паступова адыходзяць, і новы. Па новай сістэме базавае навучанне 
складаецца з Corsi di Laurea (CL) (курсы на атрыманне першай ступені), мэтай 
якіх з’яўляецца гарантаванне студэнтам авалодвання асноўнымі навуковымі 
метадамі і ведамі, а таксама адпаведнымі прафесійнымі навыкамі. Курсы на 
атрыманне першай ступені доўжацца тры гады. 
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Другая ступень навучання ва ўніверсітэце: другі цыкл
Па новай сістэме паслядыпломнае навучанне ўключае ў сябе Corsi di Laurea 
Specialistica (CLS), Corsi di Specializzazione di 1° livello (CS1) і Corsi di Master 
Universitario di 1° livello (CMU1). Працягласць курсаў складае ад двух да трох 
гадоў. 

Трэцяя ступень навучання ва ўніверсітэце: трэці цыкл
Па новай сістэме паслядыпломнае навучанне ўключае ў сябе Corsi di Dottorato 
di Ricerca- CDR (даследчыя доктарскія праграмы, Corsi di Specializzazione di 2° 
livello-CS2 (спецыялізаваныя курсы другога ўзроўню) і Corsi di Master Univer-
sitario di 2° livello- CMU2 (універсітэцкія курсы другога ўзроўню на атрыманне 
ступені магістра). Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі наведайце, 
калі ласка, http://www.study-in-italy.it

Стыпендыі

Стыпендыі, якія прапаноўвае італьянскі ўрад, даступныя беларускім 
грамадзянам. Праз іх італьянскі ўрад прапагандуе італьянскую мову і культуру. 
Звычайна стыпендыямі займаецца Амбасада Італіі ў Мінску. У дадатак, на 
працягу года некаторыя італьянскія ўстановы прапануюць уласныя стыпендыі. 
Стыпендыі, якія прапануе італьянскі ўрад, можна атрымаць для навучання 
ў наступных галінах: лінгвістыка, літаратура, выяўленчае мастацтва, 
прыродазнаўчыя навукі і рэстаўрацыя. Атрымальнікі стыпендыяў могуць 
навучацца і праводзіць даследаванні ў розных грамадскіх установах: 
універсітэтах, акадэміях, кансерваторыях, рэстаўрацыйных інстытутах, 
Нацыянальнай школе кінематаграфіі, бібліятэках, архівах, музеях і г.д.

Патэнцыйным кандыдатам неабходна:
• мець атэстат аб сканчэнні сярэдняй школы і быць студэнтам;
• добра валодаць італьянскай мовай (для навучання на курсах, якія 

выкладаюцца па-італьянску);
• мець не болей за 35 гадоў.

Працэдура падачы заяваў
Кандыдатам неабходна прадставіць:
• правільна запоўнены бланк анкеты (змешчаны на вэб-сайце італьянскага 

Міністэрства замежных спраў http://www.esteri.it і на сайце Амбасады Італіі 
ў Мінску http://www.ambminsk.esteri.it);

• ліст аб прыёме ад італьянскага ўніверсітэта, у якім кандыдат жадае 
навучацца;

• дзве навуковыя рэкамендацыі ад беларускіх прафесараў альбо кіраўнікоў 
навуковых праектаў;

• копіі і пераклад дыплома альбо заліковай кніжкі.
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Студэнтам, якія жадаюць удзельнічаць у даследчай праграме, неабходна 
прадставіць дэталёвае апісанне свайго планаванага даследавання. 
Крайні тэрмін падачы заяваў на чарговы навучальны год звычайна абвяшчаецца 
на вэб-сайце італьянскага Міністэрства замежных спраў (http://www.esteri.it) 
і на сайце Амбасады Італіі ў Мінску (http://www.ambminsk.esteri.it) з сакавіка 
гэтага году.

Летнія курсы
Асобныя італьянскія ўніверсітэты і летнія школы прапануюць стыпендыі (на 
перыяд з траўня па верасень) для тых, хто жадае палепшыць свае веды 
італьянскай мовы (не для пачаткоўцаў). 

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Амбасада Італіі ў Мінску
Вул. Ракаўская, 16б
220004
E-mail: archivio.minsk@esteri.it
http://www.ambminsk.esteri.it
Міністэрства ўніверсітэтаў і даследаванняў (Ministero dell’Universit� e della Ri-
cerca) http://www.miur.it
Міністэрства адукацыі (Ministero dell’Istruzione): http://www.istruzione.it
Міністэрства замежных спраў (Ministero degli Affari Esteri): http://www.esteri.it
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Кіпр
Агульная інфармацыя пра Кіпр

Кіпр – трэцяя па велічыні выспа ў Міжземным моры (9 251 кв. км.) пасля 
Сіцыліі і Сардыніі. Яна знаходзіцца ў яго ўсходняй частцы. Яна размешчаная 
на перакрыжаванні Еўропы, Азіі і Афрыкі, і адной з мэтаў краіны з’яўляецца 
“пабудова” мастоў паміж гэтымі кантынентамі. Асноўнымі відамі эканамічнай 
дзейнасці на выспе з’яўляюцца банкаўская справа, турызм і гандлёвае 
суднаходства. За доўгі час эканоміка паступова развілася ў сучасную эканоміку 
з наяўнасцю актыўных паслугаў, прамысловага і сельскагаспадарчага сектара, 
а таксама развітай матэрыяльнай і сацыяльнай інфраструктурай. 
Сталіца Кіпра – горад Нікасія (па-турэцку Lefkosia) – яна падзеленая сталіца ў 
Еўропе з насельніцтвам каля 273 000 чалавек. Іншыя буйныя гарады – Лімасол, 
Ларнака, Пафас, Кірэнія, Фамагуста і Морфу. Афіцыйныя мовы Рэспублікі Кіпр 
– грэцкая і турэцкая. Шырока ўжываецца англійская мова. Паводле інфармацыі 
кіпрскага ўраду, агульнае насельніцтва, што пражывае на падкантрольных 
яму тэрыторыях складае 705 500 (2002 г.) чалавек. На поўначы насельніцтва 
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па падліках складае блізу 200 000 чалавек, 87 000 з якіх з’яўляюцца туркамі-
кіпрыётамі, а астатняя частка – туркамі па паходжанні з кантынентальнай часткі 
Турцыі (не ўключаючы 30 000 турэцкіх вайскоўцаў, дыслакаваных на выспе).

Сістэма вышэйшай адукацыі 

Кіпрскі ўніверсітэт быў адкрыты ў верасні 1992 г. Ён з’яўляецца аўтаномнай 
установай адукацыі і на сённяшні дзень гэта адзіны ўніверсітэт, які працуе. На 
дадзены момант Кіпрскі ўніверсітэт прапануе розныя праграмы на наступных 
факультэтах: факультэце гуманітарных навук, факультэце тэарэтычных і 
прыкладных навук, факультэце сацыялогіі і сацыяльнай адукацыі, факультэце 
эканомікі і менеджмента, факультэце машынабудавання і філалагічным 
факультэце. Універсітэт бярэ ўдзел у шэрагу міжнародных універсітэцкіх 
арганізацыяў і сетак. 

Першая ступень навучання ва ўніверсітэце:
Першая ступень вышэйшай адукацыі ў Кіпрскім універсітэце доўжыцца чатыры 
гады; выпускнікі атрымліваюць атэстат альбо дыплом (Ptycho ва ўніверсітэце, 
таксама называецца бакалаўрам). У кіпрскім універсітэце сістэма адукацыі 
заснаваная на балах. Папярэдняй умовай для атрымання ступені з’яўляецца 
атрыманне 120 -130 балаў. 
Другая ступень навучання ва ўніверсітэце:
Пасля сканчэння першай ступені выпускнікі могуць працягнуць навучанне на 
двухгадовым паслядыпломным курсе ў пэўных установах, пасля сканчэння 
якога выпускнікі атрымліваюць ступень магістра. Кіпрскі ўніверсітэт дае 
ступень магістра праз два гады пасля атрымання ступені бакалаўра ў 
большасці галінаў. 
Трэцяя ступень навучання ва ўніверсітэце: доктарская ступень
Кіпрскі ўніверсітэт дае доктарскую ступень (PhD) у пэўных галінах навучання 
пасля вучобы на працягу мінімум трох гадоў пасля атрымання ступені 
магістра. 

Стыпендыі

У рамках Урадавай схемы па тэхнічнай дапамозе замежным краінам урад 
Кіпра прапануе замежным студэнтам некалькі стыпендыяў. 
Урад Кіпра прысуджае стыпендыі двух відаў:
 Стыпендыі для навучання на кароткатэрміновых спецыялізаваных курсах
Спецыяльныя кароткатэрміновыя курсы працягам ад двух да васьмі тыдняў 
арганізуюцца кіпрскімі ўстановамі ў галінах кіравання прыватнай справай альбо 
кіравання дзяржаўным сектарам у рынкавай эканоміцы. Для навучання на 
гэтых кароткатэрміновых курсах грамадзянам некаторых краінаў прапануецца 
шэраг стыпендыяў. Стыпендыі могуць таксама ўключаць у сябе двух-
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чатырохтыднёвую стажыроўку ў адным з міністэрстваў альбо дэпартаменце, 
што можа разглядацца ў якасці плюса для прэтэндэнтаў. 
Наступныя праграмы з’яўляюцца прыкладам: 
у Міжземнаморскім інстытуце менеджмента http://www.kepa.gov.cy English ver-
sion -> Site Index -> Activities -> Technical Assistance Scheme;
• у Кіпрскай акадэміі дзяржаўнага кіравання http://www.mof.gov.cy/mof/capa/

cyacademy.nsf/index_en/index_en?opendocument;
• у Кіпрскім міжнародным інстытуце менеджмента http://www.ciim.ac.cy
Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі наконт кароткатэрміновых 
праграмаў і атрымання стыпендыяў звяртайцеся, калі ласка, у Амбасаду Кіпра 
ў Маскве. 
Стыпендыі для навучання на доўгатэрміновых/акадэмічных курсах 
Доўгатэрміновыя праграмы, арганізаваныя некаторымі кіпрскімі ўстановамі 
вышэйшай адукацыі, могуць адпавядаць патрэбам выбраных краінаў, а ў 
рамках схемы па тэхнічнай дапамозе абмежаваная колькасць стыпендыяў 
прысуджаецца для навучання па наступных праграмах:
1)  Праграма для атрымання дыплому ў галіне менеджмента (11 месяцаў), у 

Міжземнаморскім інстытуце менеджмента (MIM) http://www.kepa.gov.cy 
English Version -> Site Index -> MIM Postgraduate Programme -> Scholarships 
for Overseas Participants.

2)  Магістр у галіне бізнесу адміністравання (1 год), у Кіпрскім міжнародным 
інстытуце менеджмента (CIIM) http://www.ciim.ac.cy MBA Programme -> 
Scholarships.

Навучанне ў CIIM магчымае і па іншых стыпендыях, а не толькі па стыпендыях, 
якія прысуджаюцца ўрадам Кіпра. 
Таксама можна звяртацца па атрыманне стыпендыяў ад пэўных установаў 
вышэйшай адукацыі Кіпра. Спіс установаў вышэйшай адукацыі Кіпра змешчаны 
на вэб-сайце Міністэрства замежных спраў Кіпра http://www.mfa.gov.cy Overseas 
Cypriots -> Educational Institutions

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Для атрымання дадатковай інфармацыі звяртайцеся, калі ласка, у Амбасаду 
Кіпра ў Маскве

Амбасада Кіпра ў Маскве
Вул. Поварская, 9
121069 Масква
http://www.cyprus.gov.cy
Дэпартамент вышэйшай адукацыі і адукацыі ў галіне аказання паслугаў, 
Міністэрства адукацыі і культуры:
http://www.moec.gov.cy
Міністэрства замежных спраў
http://www.mfa.gov.cy
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Латвія 
Агульная інфармацыя пра Латвію

Латвія знаходзіцца ў цэнтры сярод трох Прыбалтыйскіх краінаў (Эстонія, Латвія 
і Літва). На мапе свету Латвію можна знайсці ў паўночна-ўсходняй Еўропе, на 
ўсходнім беразе Балтыйскага мора. Латвія мяжуе з Эстоніяй, Расіяй, Беларуссю 
і Літвой. Яна знаходзіцца на перакрыжаванні гандлёвых шляхоў і доўгі час 
выступала ў якасці моста паміж Заходняй Еўропай і Расіяй. Сталіца краіны 
– горад Рыга. У 2005 г. насельніцтва складала 2 306 600 чалавек. Афіцыйная 
мова – латышская. Найбольш часта ўжывальныя замежныя мовы – англійская, 
руская і нямецкая. 
Латышы – карэнны народ Латвіі. Этнічны склад (2005 г.): 58,9 % – латышы, 
28,6 % – рускія, 3,8 % – беларусы, 2,6 % – украінцы, 2,4 % – палякі, 1,4 % 
– літоўцы, 0,4 % – габрэі, 0,1 % – эстонцы, 1,8 % – іншыя нацыянальнасці. 
Этнічная сумесь насельніцтва Латвіі з’яўляецца вынікам масавай пасляваеннай 
іміграцыі, вынікам якой стаў спад у працэнтных суадносінах этнічных латышоў 
з 77 % у 1935 г. да 52 % у 1989 г.
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Сістэма вышэйшай адукацыі

У Латвіі існуе пяць універсітэтаў і пэўная колькасць іншых вышэйшых 
навучальных установаў. Усе ўніверсітэты і 31 іншая навучальная ўстанова (у 
тым ліку 16 каледжаў), з’яўляюцца дзяржаўнымі. У дадатак існуе 20 прыватных 
установаў (у тым ліку 4 каледжы), прызнаных дзяржавай. Усе прызнаныя 
ўстановы маюць аўтаномію. Вышэйшыя адукацыйныя ўстановы прысуджаюць 
акадэмічныя ступені і кваліфікацыі ў галіне прафесійнай вышэйшай адукацыі. 

Першая ступень навучання ва ўніверсітэце: базавае навучанне
Першы цыкл сканчаецца прысуджэннем ступені Bakalaurs (бакалаўр), якая ў 
большасці выпадкаў уключае падрыхтоўку дысертацыі. Працягласць навучання 
доўжыцца ад трох да пяці гадоў. Уладальнікі ступені маюць права на далейшае 
навучанне, якое сканчаецца атрыманнем ступені Magistrs (магістр) альбо 
розных кваліфікацыяў у галіне вышэйшай прафесійнай адукацыі. 

Другая стадыя навучання ва ўніверсітэце: паслядыпломнае навучанне
Другі цыкл сканчаецца атрыманнем ступені Magistrs, канчатковай кваліфікацыі 
ў галіне вышэйшай адукацыі, якая прысуджаецца праз адзін-два гады пасля 
атрымання ступені Bakalaurs. Для атрымання гэтай ступені таксама неабходна 
прадставіць дысертацыю. Агульная працягласць курса навучання займае не 
менш за пяць гадоў. 

Трэцяя ступень навучання ва ўніверсітэце: дактарантура
Навучацца ў дактарантуры можна як у вышэйшых адукацыйных установах, так 
і ў даследчых інстытутах. Ступень доктара прысуджаецца праз тры-чатыры 
гады пасля атрымання ступені Magistrs і публічнай абароны дысертацыі. 

Стыпендыі

Замежныя студэнты маюць права навучацца ў вышэйшых навучальных 
установах Латвіі. На вэб-сайце Цэнтра па ацэнцы якасці вышэйшай адукацыі 
(HEQEC) http://www.aiknc.lv/lv/list.php можна знайсці спіс вышэйшых 
навучальных установаў і каледжаў (інфармацыя даступная па-англійску). 
Больш падрабязная інфармацыя пра адукацыйную сістэму Рэспублікі Латвія, 
пра законы, якія звязаны з рэгуляваннем сферы адукацыі, вышэйшыя 
навучальныя ўстановы, а таксама пра прызнанне замежных дыпломаў у Латвіі 
змешчаная на вэб-старонцы Латышскага навуковага інфармацыйнага цэнтра: 
http://www.aic.lv. На дадзены момант стыпендыі недаступныя для беларускіх 
студэнтаў, аднак навучанне ў сістэме вышэйшай адукацыі ў Латвіі магчымае. 
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Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Амбасада Латвіі ў Мінску
Вул. Дарашэвіча, 6A
220013 Мінск 
http://www.am.gov.lv/belarus
Міністэрства адукацыі і навукі (Izglitibas Zinatnes Ministrija)
http://www.izm.gov.lv
Латышскі навуковы інфармацыйны цэнтр http://www.aic.lv На гэтым вэб-сайце 
можна знайсці хатнія старонкі Рады па пытаннях вышэйшай адукацыі (Augsta-
kas Izglitibas Padome), Латышскіх саветаў рэктараў (Latvijas Rektoru Padome), 
Латышскай нацыянальнай абсерваторыі (Latvijas Nacionala Observatorija).
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Літва
Агульная інфармацыя пра Літву

Літва – найбуйнейшая з трох Прыбалтыйскіх краінаў. Яна мае выхад 
да Балтыйскага мора. Літва мяжуе з Латвіяй, Польшчай, Беларуссю і 
Калінінградскай вобласцю Расіі. Сталіца краіны – горад Вільня. Насельніцтва 
Літвы складае 3.5 мільёна чалавек, 80 % з якіх – этнічныя літоўцы, 9.4 % – 
этнічныя рускія і 7 % – этнічныя палякі. Афіцыйная мова – літоўская. 
Сістэма вышэйшай адукацыі 
У Літве існуюць два тыпы вышэйшых навучальных установаў: універсітэты 
і каледжы. Ва ўніверсітэтах (г.зн. акадэміях, семінарыях, вышэйшых 
навучальных установах) дамінуе навучанне ўніверсітэцкага тыпу. У каледжах 
– неуніверсітэцкага. Навучанне неуніверсітэцкага тыпу – гэта навучанне 
на базавым узроўні (прафесійнае навучанне), якое складаецца з аднаго 
цыклу і мае на мэце толькі набыццё прафесійнай кваліфікацыі, пацвержанай 
дыпломам аб вышэйшай адукацыі. Навучанне ва ўніверсітэце мае тры цыклы: 
першы цыкл – базавае навучанне (ступень бакалаўра альбо спецыяліста), 
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другі цыкл – дыпломнае навучанне (ступень магістра альбо спецыяліста ў 
вузкай галіне) і трэці цыкл – паслядыпломнае навучанне альбо аспірантура па 
мастацтвазнаўстве. Літоўскія вышэйшыя навучальныя ўстановы з’яўляюцца 
дзяржаўнымі альбо недзяржаўнымі. Недзяржаўныя вышэйшыя навучальныя 
ўстановы ажыццяўляюць сваю дзейнасць на аснове ліцэнзіі, якую выдае Ўрад 
Літоўскай Рэспублікі. На дадзены момант у Літве існуе 50 установаў вышэйшай 
адукацыі, якія даюць вышэйшую адукацыю і выдаюць пасведчанні (дыпломы) аб 
вышэйшай адукацыі: 15 дзяржаўных універсітэтаў, 7 недзяржаўных універсітэтаў, 
16 дзяржаўных каледжаў і 12 недзяржаўных каледжаў (на 2007 г.). 

Спіс вышэйшых навучальных установаў і іх кантактная інфармацыя:
http://www.aikos.smm.lt/aikos/webdriver.exe?kalba=en&MIval=/Institucijos.html 
У Літве дзейнічае нацыянальная сістэма забеспячэння якасці ў галіне вышэйшай 
адукацыі. Якасць вучэбных праграмаў, а таксама адукацыйная і навуковая 
дзейнасць вышэйшых навучальных установаў час ад часу ацэньваецца 
Цэнтрам па ацэнцы якасці ў галіне вышэйшай адукацыі. Навучанне на першым 
і другім цыклах праводзіцца згодна з вучэбнымі праграмамі, зарэгістраванымі 
Міністэрствам адукацыі і навукі Літоўскай Рэспублікі. 
У Літве выкарыстоўваецца ўласная нацыянальная сістэма балаў, заснаваная 
на нагрузцы, якую маюць студэнты з разлікам у сярэднім на 1 600 працоўных 
гадзінаў за навучальны год. Адзін бал азначае 40 умоўных гадзінаў студэнцкай 
працы (на занятках, у лабараторыях, самастойнай працы і г.д.) альбо адзін 
працоўны тыдзень. 
У Літве існуюць тры рэжымы навучання: дзённае навучанне, вечаровае 
навучанне і дыстанцыйнае навучанне. 

Прыём у вышэйшыя навучальныя ўстановы 

Для падачы заявы на навучанне на пераддыпломным узроўні ў вышэйшай 
навучальнай установе Літвы неабходна прадставіць атэстат сталасці альбо 
адпаведны яму дакумент. 
Для залічэння на навучанне па ўніверсітэцкіх праграмах другога цыклу 
прэтэндэнты мусяць мець ступень бакалаўра альбо адпаведную ёй 
кваліфікацыю (звычайна ў адпаведнай галіне). 
Для залічэння на навучанне ва ўніверсітэце на трэцім цыкле саіскальнікі 
мусяць мець ступень магістра альбо адпаведную ступень у выбранай галіне 
навучання. 
Прыём на ўсе цыклы навучання звычайна адбываецца на конкурснай аснове 
згодна з правіламі прыёму, вызначанымі ўстановай вышэйшай адукацыі і 
зацверджанымі Міністэрствам адукацыі і навукі Літоўскай Рэспублікі. 
Каб атрымаць больш падрабязную інфармацыю, наведайце, калі ласка, вэб-
сайты вышэйшых навучальных установаў: http://www.aikos.smm.lt/aikos/web-
driver.exe?kalba=en&MIval=/Institucijos.html 
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Грамадзяне Рэспублікі Беларусь могуць таксама падаваць заявы на навучанне 
ў Еўрапейскім Гуманітарным Універсітэце (ЕГУ). 
Каб атрымаць больш падрабязную інфармацыю наконт умоваў прыёму ў ЕГУ, 
наведайце, калі ласка: 
http://bel.ehu.lt/ або http://ehu.lt/
Кантактная інфармацыя:
Еўрапейскі Гуманітарны Ўніверсітэт
Kraziu g. 25 
LT-01108 Vilnius
Lithuania
Ph: +370 5 2639650
Fax: +370 5 2639651
E-mail: office@ehu.lt

Стыпендыі

Дзяржаўныя стыпендыі для замежных студэнтаў
Дзяржаўныя стыпендыі прысуджаюцца замежным грамадзянам, якія 
прыязджаюць у Літву для навучання ў рамках міжнародных дамоваў і 
пагадненняў. Стыпендыі прысуджае Міністэрства адукацыі і навукі Літоўскай 
Рэспублікі. 
Працоўная праграма па выкананні Пагаднення аб супрацоўніцтве ў галіне 
адукацыі паміж Міністэрствам адукацыі і навукі Літоўскай Рэспублікі і 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, падпісаная ў снежні 1997 г., 
прадугледжвае навуковы абмен:
 a)  студэнтамі і аспірантамі тэрмінам навучання 5-10 месяцаў; 
 b)  дактарантамі для правядзення кароткатэрміновых даследаванняў працягам 

10 месяцаў;
 c) навукоўцамі, выкладчыкамі для ажыццяўлення паездак з мэтай правядзення 

даследаванняў і выступлення з лекцыямі тэрмінам мінімум адзін месяц 
агульнай працягласцю 10 месяцаў. 

Замежным грамадзянам, якія жадаюць навучацца ў Літве ў адпаведнасці з 
міжнароднымі дамовамі і пагадненнямі, неабходна звяртацца да каардынатараў 
у міністэрствах адукацыі і навукі (альбо ў іншых падобных установах) альбо 
ў дыпламатычных прадстаўніцтвах сваёй краіны. Намінаванне грамадзянаў 
Рэспублікі Беларусь робіцца кожны год не пазней за 15 траўня Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь (Спадар Г. Пяцігор, Аддзел міжнародных 
адносінаў, вул. Савецкая, 9, 220010 Мінск, тэл.: (017) 220 30 66, факс: (017) 
220 84 83). 
Больш падрабязную інфармацыю можна атрымаць тут: http://www.smm.lt/en/
am/aep.htm#bl 
Акрамя таго, кожны год 5 грамадзянаў Беларусі літоўскага паходжання могуць 
падаваць заявы на атрыманне дзяржаўнай стыпендыі для дзённага навучання ў 
вышэйшых навучальных установах Літвы. Заявы падаюцца ў Цэнтр падтрымкі 
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замежнікаў літоўскага паходжання (Спадарыня Aušra Lasauskaite, Geležinio 
vilko str. 12, Vilnius, ph. (370 2) 62 02 26, cell-ph.8-299 6484). 
Бланкі заяваў можна знайсці тут: http://www.smm.lt/en/am/aep.htm#bl 

Вывучэнне літоўскай мовы (прыбалтыйскіх моваў)
Замежнікам, якія збіраюцца вывучаць літоўскую (прыбалтыйскія мовы) 
у літоўскіх вышэйшых навучальных установах, таксама прысуджаюцца 
дзяржаўныя стыпендыі. Замежныя грамадзяне, якія жадаюць атрымаць 
дзяржаўную стыпендыю, мусяць звяртацца ў Міністэрства адукацыі і навукі 
Літоўскай Рэспублікі непасрэдна альбо праз выбраную вышэйшую навучальную 
ўстанову. Стыпендыі прысуджаюцца на адзін альбо два семестры (тэрмінам да 
10 месяцаў).
Конкурс па праграмах па вывучэнні літоўскай мовы (прыбалтыйскіх моваў) 
праводзіцца два разы на год. Заявы неабходна падаваць да: 
• 1 красавіка (для кандыдатаў, якія падаюць заявы на навучанне на летніх 

курсах і на навучанне ў часе восеньскага семестру); 
• 1 кастрычніка (для кандыдатаў, якія падаюць заявы на навучанне ў часе 

вясенняга семестру). 
Бланкі заяваў можна знайсці тут: http://www.smm.lt/en/am/index.htm#1 

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Міністэрства адукацыі і навукі: http://www.smm.lt 
Літоўскі цэнтр па ацэнцы якасці ў галіне вышэйшай адукацыі: 
http://www.skvc.lt 
 Еўрапейскі Гуманітарны Ўніверсітэт: http://ehu.lt/
 

Амбасада Літвы ў Беларусі:
Вул. Захарава, 68
220088 Мінск
www.by.mfa.lt
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Люксембург
Агульная інфармацыя пра Люксембург

Люксембург – гэта краіна на захадзе Еўропы, якая не мае выхаду да мора. Яна 
мяжуе з Германіяй на ўсходзе, Бельгіяй – на захадзе і Францыяй – на поўдні. 
Краіна падзеленая на два асобныя геаграфічныя рэгіёны: лясныя ўзвышшы 
пад назовам Ардэны на поўначы, якія займаюць 68 % ад усёй тэрыторыі, і 
ўрадлівыя нізіны на поўдні пад назовам Бон Паі, якія займаюць 32 % тэрыторыі 
краіны. Сталіца краіны – горад Люксембург. Мясцовае насельніцтва ўважае 
сябе за асобную этнічную групу, якая складае 73 % ад агульнай колькасці 
насельніцтва краіны, хаця за апошнія стагоддзі адбывалася перасяленне з 
суседніх краінаў у даволі буйных памерах. Колькасць жыхароў складае 0.5 
мільёна чалавек. Нацыянальная мова – французская, якая ўжываецца для 
адміністрацыйных і медыйных мэтаў, аднак пісьмовай мовай камерцыі і прэсы 
з’яўляецца нямецкая, у той час як карэнная люксембургская (Lutzeburgesch) 
мова мае германскае паходжанне. Вялікае Герцагства Люксембург – гэта 
родавая канстытуцыйная манархія, якой 35 гадоў кіраваў Вялікі Герцаг Жан. 
7 кастрычніка 2000 г. Вялікі Герцаг Жан адрокся ад трону на карысць свайго 
сына Прынца Анры, які стаў Вялікім Герцагам Анры. 

Сістэма вышэйшай адукацыі

Першая стадыя навучання ва ўніверсітэце: Першы цыкл
Першы цыкл навучання складаецца з аднагадовага, а ў большасці выпадкаў 
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двухгадовага ўніверсітэцкага курса ва Ўніверсітэцкім цэнтры гуманітарных 
і прыродазнаўчых навук. У галіне медыцыны і фармацыі прапаноўваюцца 
аднагадовыя курсы, якія сканчаюцца атрыманнем Certificat d’Etudes scien-
tifiques. Кароткатэрміновую (2 гады) адукацыю таксама прапаноўваюць у 
галіне эканамічных навук у Centre Universitaire de Luxembourg. Institut supеrieur 
de Technologie de Luxembourg прапаноўвае чатырохгадовую тэхнічную 
падрыхтоўку, якая сканчаецца атрыманнем Diplоme d’Ingйеnieur industriel, а 
таксама педагагічную адукацыю ў Institut supеrieur d’Etudes et de Recherches 
Pеdagogiques (ISERP) і сацыяльную адукацыю ў Institut d’Etudes еducatives et 
sociales (IEES), якая, адпаведна, сканчаецца атрыманнем Certificat d’Etudes 
pеdagogiques і Diplоme d’Educateur graduе. 
Другая ступень навучання ва ўніверсітэце: Другі цыкл
Паслядыпломную падрыхтоўку ў галіне права і адукацыі для будучых юрыстаў і 
выкладчыкаў прапаноўвае Centre Universitaire de Luxembourg (stages judiciaires 
et pеdagogiques).
Паслядыпломныя семінары ў галіне параўнаўчага права, эканомікі і еўрапеістыкі 
прапаноўвае Institut universitaire international. Таксама Centre Universitaire 
прапаноўвае першы паслядыпломны курс Еўрапейскага права (DESS).

Стыпендыі

На дадзены момант няма стыпендыяльных праграмаў, адмыслова створаных 
для студэнтаў з Беларусі, аднак беларускія студэнты, зацікаўленыя ў навучанні ў 
Люксембургу, могуць падаваць заявы на атрыманне стыпендыяў для навучання 
ў Люксембургскім універсітэце, дзе іх разгледзяць у індывідуальным парадку. 

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Амбасада Люксембургу ў Маскве
Кручэўскі зав., 3
119034 Масква
Міністэрства замежных спраў: http://www.mae.lu
Міністэрства нацыянальнай адукацыі, прафесійнай падрыхтоўкі і спорту
http://www.men.lu
Урад Люксембургу: http://www.gouvernement.lu
Служба па пытаннях навучання і студэнцкага жыцця – Service des Etdues et de 
la vie Etduiante (SEVE)
CAMPUS LIMPERTSBERG
162a, avenue de la Faiencerie
L- 1511 Люксембург 
Тэл.:+ 352 46 6644- 6610 /6222/ 6312
E-mail: SEVE.info@uni.lu
www.uni.lu
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 Мальта

Агульная інфармацыя пра Мальту

Мальтыйскі архіпелаг складаецца з трох выспаў: Мальта, Гоза і Каміна. 
Знаходзячыся ў Міжземным моры, на адлегласці ўсяго 93 км ад Сіцыліі, гэты 
архіпелаг займае агульную плошчу 316 кв. км. і на ім пражывае 0.4 мільёна 
чалавек. Найбуйнейшая выспа – Мальта, яд якой архіпелаг і бярэ свой назоў. 
Горад Валета, які з’яўляецца сталіцай, – гэта культурны, адміністратыўны і 
камерцыйны цэнтр архіпелага. Мальта мае шмат гаваняў, галоўнай з якіх 
з’яўляецца гавань Валета. Афіцыйныя мовы – мальтыйская і англійская, аднак 
згодна з Канстытуцыяй Мальты мальтыйская мова з’яўляецца нацыянальнай. 
Мальтыйская – гэта змешаная мова, якая мае семіцкую аснову і раманскую 
структуру з невялікім уплывам англійскай мовы. Таксама на Мальце добра 
разумеюць і гавораць па-італьянску. Мальта атрымала незалежнасць у верасні 
1964 г., а да гэтага з 1800 г. была брытанскай калоніяй.
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Сістэма вышэйшай адукацыі

У асноўным, вышэйшую адукацыю атрымліваюць ва Ўніверсітэце Мальты.

Першая ступень навучання ва ўніверсітэце:
Пасведчанні, дыпломы і ступені бакалаўра ўручаюцца ў такіх галінах як 
медсястрынская справа, дыпламатыя, менеджмент, кіраванне, права, бібліятэчная 
справа, тэалогія і паліталогія пасля навучання тэрмінам ад аднаго да трох гадоў. 
Ступень бакалаўра (без адзнакі) прысуджаецца па сканчэнні трохгадовага 
навучання. Ступень бакалаўра (з адзнакай) прысуджаецца па сканчэнні чатырох- 
альбо пяцігадовага навучання ў залежнасці ад галіны навучання. 

Другая ступень навучання ва ўніверсітэце:
другая ступень сканчаецца атрыманнем ступені магістра пасля адна- альбо 
двухгадовага навучання. Кандыдаты на атрыманне гэтай ступені мусяць мець 
адпаведную першую ступень з адзнакай мінімум другой ступені. У асобых 
выпадках па сканчэнні аднагадовых падрыхтоўчых курсаў і паспяховай здачы 
кваліфікацыйнага экзамену могуць быць прынятыя кандыдаты, якія не маюць 
ступені з адзнакай. Пры навучанні на атрыманне ступені магістра пасля 
паспяховага сканчэння неабходнага навучання кандыдаты мусяць прадставіць 
дысертацыю. 

Ступені доктара:
Ступень доктара медыцыны (M.D.) і доктара юрыдычных навук (LL.D.) 
прысуджаецца факультэтамі медыцыны і права адпаведна па сканчэнні 
пяці- альбо шасцігадовага навучання. Ступень доктара філасофіі (Ph.D.) 
прысуджаецца па сканчэнні мінімум трохгадовага навучання пасля атрымання 
ступені магістра. Кандыдаты на атрыманне ступені Ph.D. мусяць прадстаўляць 
дысертацыю пасля правядзення даследавання па ўзгодненай тэме. 

Стыпендыі

У ВНУ Мальты могуць навучацца замежныя студэнты. На дадзены момант 
на дзённым аддзяленні навучаюцца больш за 600 замежных студэнтаў з 75 
краінаў. У дадатак да гэтага каля 300 замежных студэнтаў прыязджаюць 
па абмене тэрмінам на адзін семестр. Міжнароднае бюро пры Ўніверсітэце 
Мальты (http://www.um.edu.mt/intoff/) прапануе інфармацыю і паслугі, якія 
тычацца патрабаванняў да навучання, прадстаўлення пражывання, іміграцыі, 
фінансавых пытанняў, медыцынскага абслугоўвання, розных працэдураў ва 
Ўніверсітэце, а таксама правілаў і кваліфікацыяў. На дадзены момант стыпендыі 
не прысуджаюцца, аднак ёсць магчымасць паступіць у вышэйшыя навучальныя 
ўстановы Мальты. Каб атрымаць больш падрабязную інфармацыю, наведайце, 
калі ласка, прыведзеныя ніжэй вэб-сайты.
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Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Амбасада Мальты ў Маскве:
Міністэрства замежных спраў
Каровін Вал, 7/8-219
http://www.foreign.gov.mt/
119049 Масква
http://www.gov.mt
Міністэрства інфармацыі Мальты
http://www.gov.mt/frame.asp?l=1&url=http://www.doi.gov.mt/en/ministries_and_de-
partments/default.asp
Універсітэт Мальты, Міжнароднае бюро
http://www.um.edu.mt/intoff/
Міністэрства адукацыі
http://www.education.gov.mt/default.asp
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Нідэрланды

Агульная інфармацыя пра Нідэрланды

Нідэрланды знаходзяцца на паўночным захадзе Еўропы. На поўначы і захадзе 
краіна мае выхад да Паўночнага мора, на ўсходзе мяжуе з Германіяй, а 
на поўдні – з Бельгіяй. Большая частка краіны знаходзіцца ў дэльце рэк 
Рэйн і Маас. У асобных месцах землі знаходзяцца ніжэй за ўзровень мора, 
і абароненыя ад яго прыбярэжнымі дзюнамі і дамбамі. Сталіца – горад 
Амстэрдам. Насельніцтва краіны складае 16.3 мільёна чалавек. Афіцыйная 
мова галандская, аднак таксама шмат хто добра разумее англійскую мову. 
Каралеўства Нідэрланды з’яўляецца канстытуцыйнай спадчыннай манархіяй 
з двухпалатным парламентам (Staten-Generaal). Галава дзяржавы, Каралева 
Беатрыкс, узышла на трон у 1980 г. і 30 красавіка 2005 г. адзначыла сярэбраны 
юбілей. 
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Сістэма вышэйшай адукацыі

Сістэма вышэйшай адукацыі Нідэрландаў уяўляе сабой падвойную сістэму, якая 
складаецца з двух асноўных тыпаў звычайнай вышэйшай адукацыі: Wetenschap-
pelijk Onderwijs (WO – універсітэцкая адукацыя) і Hoger Beroepsonderwijs (HBO 
– вышэйшая прафесійная адукацыя). Універсітэты надаюць асноўную ўвагу 
самастойнай даследчай працы ў навуковым альбо прафесійным асяроддзі, 
Універсітэты прафесійнай адукацыі (HBO) больш арыентаваныя на практыку 
і навучаюць студэнтаў канкрэтным спецыяльнасцям. Меншую долю ў галіне 
адукацыі мае Internationaal Onderwijs (IO – інстытуты міжнароднай адукацыі), 
якія прапануюць праграмы, спецыяльна створаныя для замежных студэнтаў. 
Адукацыя для замежных студэнтаў звычайна абслугоўваецца англійскай мовай. 
Студэнты, якія навучаюцца па праграмах вышэйшай адукацыі, пасля сканчэння 
базавага навучання атрымліваюць ступень бакалаўра, а пасля сканчэння 
дыпломнага навучання – ступень магістра. Універсітэты (WO) і ўніверсітэты 
прафесійнай адукацыі (HBO), прысуджаюць абодва тыпы ступеняў, аднак у 
розных галінах: ва ўніверсітэтах большасць вучэбных праграмаў з атрыманнем 
ступеняў факусуецца на навуцы, у той час як ва ўніверсітэтах прафесійнай 
адукацыі – на прыкладной навуцы. Інстытуты міжнароднай адукацыі (IO) 
прапануюць магістэрскія праграмы, але не прапануюць бакалаўрскіх. 
Для атрымання ступені бакалаўра ва ўніверсітэце неабходна навучацца на 
дзённым аддзяленні на працягу трох гадоў (180 балаў ECTS), у той час, як 
для атрымання ступені бакалаўра ва ўніверсітэце прафесійнай адукацыі 
неабходна навучацца на дзённым аддзяленні чатыры гады (240 балаў). У 
залежнасці ад дысцыпліны, вучэбныя праграмы на атрыманне ступені магістра 
ва ўніверсітэтах, універсітэтах прафесійнай адукацыі і інстытутах міжнароднай 
адукацыі доўжацца ад аднаго да двух гадоў (60-120 балаў). Ступень доктара 
філасофіі (PhD) можна атрымаць толькі ва ўніверсітэтах (WO) пасля мінімум 
чатырох гадоў навучання. 

Стыпендыі

Стыпендыі Гаўгенс (HUYGENS)
У стыпендыяльнай праграме Huygens (HSP) могуць браць удзел студэнты з 
усіх краінаў свету. Яе мэтай з’яўляецца прыцягненне студэнтаў-выдатнікаў, 
якія жадаюць наведаць Нідэрланды пад канец свайго навучання на атрыманне 
ступені бакалаўра альбо ў часе навучання на атрыманне ступені магістра. 
Галандскі міністр адукацыі, культуры і навукі выдаткоўвае чатыры мільёны 
еўра для замежных студэнтаў, якія прыязджаюць у Нідэрланды па праграме 
Huygens. Частка сродкаў з агульнага бюджэту прызначаная міністрам 
для студэнтаў, якія задзейнічаныя ў праграмах па вывучэнні галандскай 
мовы. Больш падрабязную інфармацыю наконт працэдуры падачы заяваў і 
патрабаванняў можна знайсці на www.nuffic.nl/hsp.
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Адукацыя па праграме Matra
для еўрапейскага супрацоўніцтва (МТЕС)

Праграма па сацыяльным пераўтварэнні для Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы 
(Matra) была распрацаваная Міністэрствам замежных спраў для падтрымкі 
працэсу пераходу ад таталітарызму да дэмакратыі ў краінах Цэнтральнай і 
Ўсходняй Еўропы. Праз праграму Matra Нідэрланды прапагандуюць двухбаковае 
супрацоўніцтва, выкарыстоўваючы розныя інструменты для падтрымкі краінаў, 
якія імкнуцца стаць сябрамі Еўрапейскага саюза. 

Праграма MTEC складаецца з двух тыпаў навучання:
Вучэбныя праграмы ў галіне добрага кіравання (працягласць: 12 – 24 
месяцы). Тэмы вучэбных праграмаў на 2007 г.: міжнароднае/еўрапейскае 
права, публічнае адміністраванне, еўрапейскія даследванні і ахова здароўя.
Падрыхтоўчыя курсы на тэму пераўтварэнняў у часе пераходнага перыяду 
(працягласць: 2-3 тыдні), у асноўным тычацца падрыхтоўчай і фінальнай стадыі 
ўступлення ў ЕС.
Больш падрабязная інфармацыя змешчаная на 
http://www.cross-agency.nl/index.php?la=en&page=3

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Nuffic, Галандская арганізацыя па міжнародным супрацоўніцтве ў галіне 
вышэйшай адукацыі:
http://www.nuffic.nl

Амбасада Каралеўства Нідэрланды ў Польшчы 
Ul. Kawalerii 10, Warszawa
00-4822 5591250 
E-mail: war-matra@minbuza.nl
www.nlembassy.pl 

Міністэрства адукацыі, культуры і навукі Нідэрландаў
http://www.minocw.nl 
Informatiseringsbank/ Група па аказанні інфармацыйных паслугаў
http://www.ib-groep.nl 
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Партугалія
Агульная інфармацыя пра Партугалію

Партугалія знаходзіцца на самым паўднёвым захадзе Еўропы, займаючы 
заходнюю прыбярэжную частку Пірынейскага паўвострава. Тэрыторыя краіны 
таксама ўключае ў сябе Азорскія выспы, выспы Мадэйра і выспы Порта Санта. 
На захадзе і поўдні яе абмывае Атлантычны акіян, а на ўсходзе і поўначы яна 
мяжуе з Іспаніяй. Сталіца краіны – горад Лісабон. Насельніцтва складае 10.4 
мільёна чалавек. Афіцыйная мова – партугальская, на якой гаворыць усё 
насельніцтва. 

Сістэма вышэйшай адукацыі

У Партугаліі вышэйшая адукацыя падзяляецца на дзве падсістэмы: 
універсітэцкая адукацыя і неўніверсітэцкая (палітэхнічная) вышэйшая адукацыя. 
Вышэйшую адукацыю атрымліваюць у аўтаномных публічных універсітэтах, 
прыватных універсітэтах, палітэхнічных інстытутах і прыватных вышэйшых 
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навучальных установах іншага тыпу. Абедзве сістэмы вышэйшай адукацыі 
(універсітэцкая і палітэхнічная) звязаныя паміж сабой, даючы магчымасць 
пераходу з адной сістэмы ў другую. 
Таксама існуе магчымасць пераводу з публічнай установы ў прыватную і 
наадварот.

Першая ступень вышэйшай адукацыі: 
Bacharel/Licenciado у вышэйшай адукацыі – першая ступень, якая сканчаецца 
атрыманнем ступені Bacharel альбо Licenciado. Ступень Bacharel прысуджаецца 
па сканчэнні вучэбнага курса, які звычайна доўжыцца тры гады. Ступень Licen-
ciado прысуджаецца па сканчэнні вучэбнага курса, які доўжыцца ад чатырох 
да шасці гадоў.

Другая ступень навучання ва ўніверсітэце: Mestre
Ступень Mestre – гэта больш высокая навуковая ступень у канкрэтнай галіне, 
якая азначае сабой здольнасць яе ўладальніка праводзіць практычныя 
даследаванні. Звычайна вучэбныя курсы доўжацца чатыры семестры і 
ўключаюць у сябе лекцыі, падрыхтоўку і разгляд арыгінальнай дысертацыі. 
Навучацца на атрыманне гэтай ступені могуць тыя, хто атрымаў мінімум 14 
балаў з 20 магчымах у часе навучання на курсах на атрыманне ступені Licencia-
tura. Тыя, хто атрымаў меней за 14 балаў, могуць пасля ацэнкі вучэбнага плану 
ўніверсітэтам разглядацца ў якасці прэтэндэнтаў на навучанне на атрыманне 
ступені Mestrado. 

Трэцяя ступень навучання ва ўніверсітэце: Doutor
Ступень Doutor прысуджаецца тым, хто здаў экзамены на атрыманне ступені 
Doutor і абараніў дысертацыю. Няма адзінага ўстаноўленага тэрміну на 
падрыхтоўку да здачы экзаменаў на атрыманне ступені Doutor. Кандыдаты 
мусяць мець ступень Mestre альбо Licenciado (альбо прызнаную адпаведную 
ім кваліфікацыю) з выніковай адзнакай мінімум 16 балаў з 20 магчымых, а 
таксама валодаць ведамі і якасцямі, прызнанымі ўніверсітэтам. 

Чацвёртая ступень навучання ва ўніверсітэце: Agregaсаo
Гэта найвышэйшая ступень, якую могуць атрымаць тыя, хто мае ступень Dou-
tor. Для яе атрымання неабходна валодаць здольнасцямі праводзіць складаныя 
даследаванні і адмысловымі навуковымі ведамі ў канкрэтнай галіне. Яна 
прысуджаецца пасля здачы адмысловых экзаменаў. 

Стыпендыі

Партугальскі фонд навукі і тэхнікі (Fundaсаo para a Ciеncia e Tecnologia) http://
www.fct.mctes.pt пры Міністэрстве навукі, тэхнікі і вышэйшай адукацыі (Ministеrio 
da Ciеncia, Tecnologia e Ensino Superior) садзейнічае нацыянальным навуковым 
даследаванням і тэхнічнаму развіццю, выдаткоўваючы розныя тыпы грантаў. 

Партугалія
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Магістэрскія гранты (MA)
Гэтыя гранты прызначаюцца для выпускнікоў універсітэтаў (узровень для 
паступлення – ступень бакалаўра), якія плануюць навучацца на атрыманне 
ступені магістра ў партугальскіх універсітэтах. 

Доктарскія гранты
Гэтыя гранты прызначаюцца для выпускнікоў універсітэтаў (дыплом спецыяліста 
і ступень магістра), якія плануюць праводзіць даследаванні, неабходныя для 
атрымання ступені Doutor у партугальскіх універсітэтах. 

Паслядоктарскія гранты
Гэтыя гранты прызначаюцца для ўладальнікаў ступені доктара, якія, як правіла, 
атрымалі яе не болей за пяць гадоў таму і якія плануюць праводзіць больш 
складаныя навуковыя даследаванні ў партугальскіх універсітэтах і іншых 
кампетэнтных навуковых установах. 

Акадэмічныя гранты
Гэтыя гранты прызначаюцца для ўладальнікаў ступені доктара, якія знаходзяцца 
ў акадэмічным адпачынку для таго, каб яны маглі весці даследчую дзейнасць 
у замежных установах. Такія гранты прысуджаюцца тэрмінам мінімум тры 
месяцы і максімум адзін год і не аднаўляюцца. 

Гранты на развіццё навуковай кар’еры
Гэтыя гранты прызначаюцца для даследчыкаў, якія паказалі высокія навуковыя 
веды ў галіне дзейнасці, якую яны праводзілі пасля атрымання доктарскай 
ступені. Як правіла, гэтыя гранты выдаткоўваюцца на тэрмін ад чатырох да 
пяці гадоў. 
Мэтай прысуджэння гэтых грантаў з’яўляецца падтрымка кіраўнічых і 
арганізатарскіх навыкаў пры ажыццяўленні навукова-даследчых праектаў, 
пры дапамозе якіх, прынамсі ў часе тэрміну, на які выдаткоўваецца грант, яго 
атрымальнікі змогуць кіраваць навукова-тэхнічным даследчым праектам. 

Гранты для ўладальнікаў доктарскай ступені, якія ажыццяўляюць 
даследчую дзейнасць на прадпрыемствах
Гэтыя гранты прызначаюцца для выпускнікоў і магістраў, якія праводзяць 
даследчую працу на прадпрыемствах, звязаную з прыярытэтнымі для гэтых 
прадпрыемстваў пытаннямі. Падаваць запыты на атрыманне гэтых грантаў 
неабходна праз Інавацыйнае агенцтва http://www.adi.pt.
Гранты на падрыхтоўку ў навукова-тэхнічных міжнародных арганізацыях 
Мэтай прысуджэння гэтых грантаў з’яўляецца стварэнне спрыяльных 
магчымасцяў у навукова-тэхнічных арганізацыях, сябрам якіх з’яўляецца 
Партугалія. Пры пэўных умовах гэтыя арганізацыі мусяць вырашаць пытанні 
наконт грантаў. 
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Фонд імя Калуштэ Гулбенкіяна 
У рамках разнастайных праграмаў Фонд імя Калуштэ Гулбенкіяна можа 
прапаноўваць пэўную колькасць грантаў, якія прысуджаюцца для працягу, 
удасканалення і паляпшэння даследаванняў сумесна з IGC (Навуковым 
інстытутам імя Гулбенкіяна) у галінах, якія маюць дачыненне да мэтаў дзейнасці 
фонду: адукацыя і гранты, выяўленчае мастацтва, армянскія супольнасці, 
міжнародныя зносіны, музыка, паляпшэнне здароўя і чалавечае развіццё,.
Каб атрымаць больш падрабязную інфармацыю наконт крайніх тэрмінаў і 
працэдуры падачы заяваў, звяртайцеся, калі ласка, у Амбасаду Партугаліі ў 
Маскве.

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Амбасада Партугаліі ў Маскве
Батанічны зав., 1
129010 Масква
http://www.portugal.gov.pt/Portal/EN/
Фонд навукі і тэхнікі (Fundaсаo para a Ciеncia e Tecnologia)
http://www.fct.mctes.pt
Міністэрства адукацыі (Ministerio de Educaсаo), Бюро еўрапейскіх спраў і 
міжнародных сувязяў, Міністэрства адукацыі (Gabinete de Assuntos Europeus e 
Relaсоes Internacionais, Ministеrio da Educaсаo)
http://www.min-edu.pt
Міністэрства навукі, тэхнікі і вышэйшай адукацыі (Ministеrio da Ciеncia, Tecno-
logia e Ensino Superior)
http://www.mces.pt
Бюро міжнародных сувязяў у галіне навукі і вышэйшай адукацыі (Gabinete de 
Relaсоes Internacionais da Ciеncia e do Ensino Superior)
http://www.grices.mctes.pt
Галоўнае ўпраўленне па пытаннях вышэйшай адукацыі (Direcсаo Geral do En-
sino Superior) http://www.dges.mctes.pt
Фонд імя Калуштэ Гулбенкіяна (Fundaсаo Calouste Gulbenkian) 
http://www.gulbenkian.pt
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Польшча
Агульная інфармацыя пра Польшчу

Польшча знаходзіцца ў Цэнтральнай Еўропе. Яна мае выхад да Балтыйскага 
мора і мяжуе з Германіяй, Літвой, Беларуссю, Украінай, Чэшскай Рэспублікай 
і Славакіяй. Большая частка краіны размешчаная на Вялікай еўрапейскай 
раўніне, аднак на поўдні на змену раўніне прыходзяць Карпацкія і Судэцкія 
горы. Насельніцтва краіны складае 38.2 мільёна чалавек. Асноўная этнічная 
большасць – палякі, якія маюць заходнеславянскае паходжанне. Афіцыйная 
мова – польская. Сталіца краіны – горад Варшава. 

Сістэма вышэйшай адукацыі

Сёння ў Польшчы існуюць як універсітэцкія, так і неўніверсітэцкія ўстановы, якія 
даюць прафесійную адукацыю. Выпускнікам вышэйшых прафесійных курсаў (якія 
прапаноўваюць panstwowe wyzsze szkoly zawodowe і prywatne wyzsze szkoly za-
wodowe) пасля трох–чатырох гадоў навучання прысуджаецца прафесійны тытул 
licencjat альбо inzynier. Пасля сканчэння стандартных пяцігадовых магістэрскіх 
курсаў альбо дадатковых 1.5–2 гадовых магістэрскіх курсаў выпускнікам 
вышэйшых навучальных установаў універсітэцкага тыпу прысуджаецца 
прафесійны тытул магістра альбо яго эквівалент (калі яны мелі прафесійны 
тытул licencjat альбо inzynier, атрыманага ва ўстановах універсітэцкага тыпу 
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альбо ва ўстановах вышэйшай прафесійнай адукацыі). Навуковую ступень doc-
tor можна атрымаць двума спосабамі: навучаючыся ў дактарантуры (звычайна 
тры–чатыры гады) альбо сумяшчаючы прафесійную дзейнасць з навуковым 
даследаваннем і напісаннем дысертацыі. Усім кандыдатам неабходна мець 
прафесійны тытул magister альбо яго эквівалент. Ступень doktor habilitowany 
прысуджаецца кандыдатам, якія ўжо маюць ступень doktor. Яе могуць атрымаць 
альбо навуковыя супрацоўнікі вышэйшых навучальных установаў і даследчых 
аддзелаў, альбо асобы, якія сумяшчаюць даследчую дзейнасць з прафесійнай. 
Для таго каб атрымаць навуковую ступень doktor habilitowany, кандыдаты 
мусяць: мець выбітныя навуковыя альбо мастацкія дасягненні; прадставіць 
дысертацыю, неабходную для атрымання ступені, зрабіць унёсак у развіццё 
дадзенай навуковай дысцыпліны; атрымаць добрую ацэнку сваёй дысертацыі ад 
трох кіраўнікоў; здаць экзамен і прачытаць лекцыю, неабходную для атрымання 
ступені, якая мусіць мець дадатныя водгукі. Агульная колькасць дзяржаўных 
вышэйшых навучальных установаў складае 116, недзяржаўных – 210. Найбольш 
распаўсюджаная форма прыёму – уступныя экзамены. 
Прызнанне беларускіх пасведчанняў і дыпломаў адбываецца ў адпаведнасці 
з Пагадненнем паміж урадам Польшчы і ўрадам Рэспублікі Беларусь наконт 
аналагаў дакументаў у галіне вышэйшай адукацыі і аналагаў навуковых і 
мастацкіх ступеняў, якое было заключанае ў Варшаве 28 красавіка 2005 г. і 
зацверджанае 12 снежня таго ж года.

Стыпендыі 

У рамках навуковага супрацоўніцтва паміж Польшчай і Беларуссю для 
беларускіх студэнтаў даступныя наступныя стыпендыі: 
• дзесяцімесячныя Падрыхтоўчыя праграмы, арганізаваныя Польскім 

урадам у польскіх універсітэтах для маладых беларускіх навукоўцаў (каля 
20 навукоўцаў за год);

• стыпендыя імя Каралевы Ядзвігі ў Ягелонскім універсітэце для навукоўцаў і 
даследчыкаў (12 месяцаў, 1 500 злотых на месяц, email: fundusze@jubileum.
uj.edu.pl/fund/jadwiga.html );

• стыпендыя імя Ёзафа Дзіетла ў Ягелонскім універсітэце для навукоўцаў у 
галіне медыцыны (12 месяцаў);

• бясплатныя летнія курсы польскай мовы для студэнтаў універсітэтаў, у якіх 
працуюць польскія выкладчыкі (Мінск, Гомель, Гродна, Брэст);

• бясплатныя курсы польскай мовы для беларускіх грамадзянаў польскага 
паходжання; 

• падрыхтоўчыя праграмы ў польскіх дзяржаўных універсітэтах для беларускіх 
грамадзянаў польскага паходжання (каля 50 за год).

Працэдура падачы заяваў
Для таго, каб звярнуцца па атрыманне стыпендыі ад польскага ўраду, неабходна 
падаць заяву ў Польскае дыпламатычнае прадстаўніцтва, напрыклад, у Амбасаду 
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Польшчы ў Мінску. Каб атрымаць інфармацыю пра крайнія тэрміны падачы 
заяваў, звяртайцеся ў амбасаду. Заявы адсылаюцца ў Бюро па прызнанні 
навуковых кваліфікацыяў і міжнародным абмене ў Варшаве, якое іх разглядае. 
Канчатковае рашэнне прымае Міністр народнай адукацыі. Кандыдаты, якія 
зацікаўленыя ў бясплатным навучанні, могуць падаваць заявы ў польскае 
дыпламатычнае прадстаўніцтва альбо адсылаць іх непасрэдна ў абраны 
ўніверсітэт. 
Кандыдатам неабходна скончыць падрыхтоўчыя курсы польскай мовы, якія 
праводзяцца ў гарадах Лодзь, Люблін, Кракаў, Вроцлаў і Жэшаў, альбо 
прадставіць даведку, выдадзеную абраным універсітэтам, якая пацвярджае тое, 
што яны валодаюць польскай мовай у дастатковай ступені для навучання. 
Таксама кандыдаты мусяць паказаць, што яны адпавядаюць патрабаванням, 
якія выстаўляе ўніверсітэт. Замежнікі могуць быць прынятыя без уступных 
экзаменаў, якія неабходна здаваць польскім грамадзянам. Каб атрымаць больш 
падрабязную інфармацыю (наконт крайніх тэрмінаў, працэдуры падачы заяваў і 
г.д.), звяртайцеся, калі ласка, у Аддзел культуры Амбасады Польшчы ў Мінску. 

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Амбасада Польшчы ў Мінску 
Вул. Румянцева, 6
220034 Мінск 
Тэл.: +375 17 288 21 14
Факс.: +375 17 294 49 92 
Email: ambminsk@nsys.by
Польскі інстытут у Мінску 
Тэл. +375 17 200 63 78 
Email: instpol@instpol.by 
(Інфармацыя наконт курсаў польскай мовы ў Мінску) 
Міністэрства народнай адукацыі (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
http://www.menis.gov.pl 
Бюро па прызнанні навуковых кваліфікацыяў і міжнародным абмене (Biuro 
Uznawalnosci
Wyksztalcenia i Wymiany Miedzynarodowej )
http://www.buwiwl.edu.pl
Асацыяцыя рэктараў навучальных установаў Польшчы (Biuro Konferencji Rek-
torow
Akademickich Szkol w Polsce)
http://www.krasp.org.pl 
На гэтым сайце змешчаны віртуальны даведнік “Навучанне ў Польшчы” з 
пералікам курсаў і праграмаў, а таксама спісам навучальных установаў. 
Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Польшча (Ministerstwo Spraw Zagranic-
znych)
http://www.msz.gov.pl
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Румынія
Агульная інфармацыя пра Румынію

Румынія знаходзіцца ў цэнтры паўднёва-ўсходняй часткі еўрапейскага 
кантыненту. Маючы тэрыторыю каля 238 000 кв.км. і насельніцтва 22.5 мільёна 
чалавек, яна з’яўляецца сярэдняй па памерах краінай Еўропы. Румынія мяжуе з 
Балгарыяй, Венгрыяй, Малдовай, Украінай і былой Югаславіяй, а таксама мае 
выхад да Чорнага мора. Большую частку насельніцтва складаюць румыны – 90 
% ад агульнай колькасці жыхароў. Астатнюю частку складаюць венгры (каля 
7 %), цыгане, немцы, украінцы, туркі, татары і г.д. 55 % ад агульнай колькасці 
насельніцтва пражывае ў гарадах, а 45 % – у сельскай мясцовасці (у тым ліку 
вёсках з насельніцтвам да 27 000 чалавек). Сталіца краіны – горад Бухарэст, у 
якім пражывае больш за 2 мільёны чалавек. У ім сканцэнтравана блізу 15 % ад 
усёй прамысловасці краіны, больш за 50 % ад прамых замежных інвестыцыяў, 
больш за 30 % ад усіх вышэйшых навучальных установаў і больш за 50 % ад 
агульнай колькасці румынскіх студэнтаў. Іншыя буйныя гарады з насельніцтвам 
больш за 300 000 чалавек з’яўляюцца рэгіянальнымі цэнтрамі: Ясы, Клуж-
Напока, Тымішаара, Крайова, Брашаў і Канстанца. Румынія – гэта рэспубліка, 
парламенцкая дэмакратыя. Афіцыйная мова – румынская, якая належыць да 
раманскай моўнай сям’і; у мясцовых адміністрацыйных адзінках, дзе адсотак 
насельніцтва, якое адносіцца да іншай этнічнай супольнасці перавышае 20 %, 
могуць ужывацца іншыя мовы. 
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Сістэма вышэйшай адукацыі

У Румыніі вышэйшую адукацыю атрымліваюць у навучальных і даследчых 
установах, універсітэтах, інстытутах, акадэміях, кансерваторыях і ўніверсітэцкіх 
каледжах. Румынская сістэма вышэйшай адукацыі налічвае 49 дзяржаўных 
вышэйшых навучальных установаў, якія маюць 324 факультэты і 20 прыватных 
ВНУ. Вышэйшыя навучальныя ўстановы складаюцца з розных факультэтаў, 
універсітэцкіх каледжаў, аддзелаў, кафедраў і невялікіх эксперыментальных 
аддзелаў, якія займаюцца даследаваннямі і распрацоўкамі.
Навучальны год
Навучальны год пачынаецца ў верасні-кастрычніку згодна з рашэннем 
Навуковага савету кожнага асобнага ўніверсітэта. Асноўваючыся на праве 
аўтаноміі, універсітэты таксама могуць прымаць рашэнні наконт вучэбнага 
плану. Кожны навучальны год падзяляецца на два семестры. 
Напрыканцы кожнага семестра здаюцца экзамены. Яны могуць быць 
пісьмовымі альбо вуснымі. Пераздача экзаменаў адбываецца перад пачаткам 
новага навучальнага году.

Румынская сістэма вышэйшай адукацыі прадугледжвае наступныя тыпы 
навучання: дзённае навучанне, вечаровае навучанне, навучанне няпоўны 
дзень і завочнае навучанне. Ажыццяўляць навучанне няпоўны дзень і 
завочнае навучанне маюць права толькі тыя ВНУ, якія ажыццяўляюць дзённае 
навучанне. Такое навучанне звычайна доўжыцца на адзін навучальны год 
больш за дзённае навучанне. 

Базавае навучанне

Базавае навучанне складаецца з двух тыпаў праграмаў:
Кароткатэрміновая ўніверсітэцкая адукацыя (2–3 гадовая праграма ва 
ўніверсітэцкіх каледжах): навучанне сканчаецца атрыманнем diplomã de ab-
solvire (дыплом, які пацвярджае сканчэнне навучання ў каледжы і здачу 
адпаведнага экзамену). Згодна з Законам аб адукацыі выпускнікі гэтых курсаў 
маюць права на атрыманне доўгатэрміновай універсітэцкай адукацыі на 
ўмовах, вызначаных кожнай установай асобна. 
Доўгатэрміновая ўніверсітэцкая адукацыя (4–6 гадовыя праграмы ва 
ўніверсітэтах, акадэміях і кансерваторыях): навучанне сканчаецца атрыманнем 
diplomã de licenţã (універсітэцкі дыплом, аналаг першай ступені). Працягласць 
доўгатэрміновага навучання залежыць ад галіны:
• 8 семестраў (4 гады) – прыродазнаўчыя навукі, гуманітарныя навукі, 

эканоміка і сацыялогія, права, паліталогія, мастацтва і спорт;
• 10 семестраў (5 гадоў) – машынабудаванне, фармацыя, сельская і лясная 

гаспадарка;
• 12 семестраў (6 гадоў) – тэрапія, стаматалогія, ветэрынарная медыцына і 

архітэктура.
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Паслядыпломнае навучанне
Паслядыпломнае навучанне азначае атрыманне спецыялізацыі альбо 
ўдасканаленне ўніверсітэцкай адукацыі. Паслядыпломнае навучанне ўключае 
ў сябе:
Прафесійнае навучанне (1–2 гады) для выпускнікоў універсітэтаў; выпускнікам 
даецца дыплом спецыяліста. 
Магістэрскія курсы (1–2 гады) для выпускнікоў універсітэтаў.
Паслядыпломнае навучанне з атрыманнем навуковай ступені (2–3 гады), 
навучанне ажыццяўляецца ў магістратурах, якія прымацаваныя да ўніверсітэтаў 
альбо дзейнічаюць у якасці аўтаномных адзінак; навучанне адбываецца 
на міжгаліновай аснове, мэтай якой з’яўляецца павышаная прафесійная 
падрыхтоўка па пэўнай спецыялізацыі.
Дактарантура (4–6 гадоў), навучанне праводзіцца ва ўніверсітэтах і 
акрэдытаваных даследчых інстытутах; навучанне ў дактарантуры можа быць 
дзённым альбо вечаровым. Навуковы тытул доктара, прысуджаны пэўнай 
установай, зацвярджаецца Нацыянальным саветам па атэстацыі навуковых 
тытулаў, універсітэцкіх дыпломаў і пасведчанняў. 
Універсітэцкія курсы па працягванні адукацыі доўжацца не болей за адзін 
год і прызначаюцца для атрымання пэўных спецыяльнасцяў тымі, хто не мае 
ўніверсітэцкага дыплома. 

Патрабаванні да прыёму
Замежным студэнтам, якія жадаюць навучацца ў Румыніі, неабходна звяртацца 
ў Міністэрства адукацыі і даследаванняў альбо ў выбраны румынскі ўніверсітэт 
для атрымання Ліста аб прыёме. 
Дакументы, неабходныя для падачы заявы:
1. бланк заявы;
2. засведчаная копія дыплома аб атрыманні ступені бакалаўра альбо яго 

аналаг – для базавага навучання;
3. засведчаная копія пасведчання аб сканчэнні ВНУ – для навучання ў 

магістратуры альбо аспірантуры;
4. заліковая кніжка, перакладзеная на румынскую, англійскую, французскую 

альбо нямецкую мову;
5.  пасведчанне аб валоданні мовай (гл. Патрабаванні пры залічэнні);
6.  засведчаная копія пасведчання аб нараджэнні;
7.  засведчаная копія пашпарта;
8.  медыцынская даведка.
Бланкі заяваў можна атрымаць у Бюро па міжнародных сувязях пры 
Міністэрстве адукацыі і даследаванняў (тэл.: + 4021 314 26 80; + 4021 315 74 
30; + 4021 313 10 13; факс: + 4021 312 66 14), у румынскіх універсітэтах, альбо 
Амбасадах Румыніі. Для зацверджання неабходна адаслаць копіі дакументаў 
па пошце ў Міністэрства адукацыі і даследаванняў альбо ў выбраны ўніверсітэт. 
Не пазней чым праз два месяцы пасля атрымання поўнага пакету дакументаў 
Міністэрства адукацыі і даследаванняў выдае Ліст аб прыёме. Афіцыйныя 
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дакументы ў арыгінале прад’яўляюцца прэтэндэнтам асабіста ў часе падачы 
заявы ў Румыніі. Перад тым, як наведваць Румынію, замежныя студэнты мусяць 
завізіраваць свае дакументы ў Амбасадзе Румыніі ў сваёй краіне; пасля гэтага 
неабходна атрымаць візу для навучання ў Румыніі. 

Крайні тэрмін
Заявы неабходна адсылаць у Румынію не пазней за 1 верасня (для базавага 
навучання і магістратуры), аднак для тых, хто жадае атрымаць ступень 
доктара філасофіі, крайні тэрмін падачы адсутнічае. Медыцынскія факультэты 
маюць два крайнія тэрміны падачы заяваў на паслядыпломнае навучанне: 30 
лістапада і 31 сакавіка. 

Патрабаванні пры залічэнні 
Прыём у вышэйшыя навучальныя ўстановы адбываецца па выніках адбору 
прысланых дакументаў. Пры падачы заявы на навучанне ў галіне архітэктуры, 
мастацтваў і спорту, замежным студэнтам неабходна прадставіць сваё 
партфоліо. Замежныя студэнты мусяць давесці, што яны добра валодаюць 
мовай, на якой ажыццяўляецца выкладанне (румынскай, англійскай, 
французскай альбо нямецкай).
Звычайна замежныя студэнты навучаюцца на падрыхтоўчых моўных курсах 
румынскай мовы на працягу аднаго году. Кандыдаты, якія валодаюць 
румынскай, маюць права прапусціць навучанне на гэтых курсах пасля здачы 
тэста па румынскай мове. Кандыдатам, якія могуць дакументальна пацвердзіць 
тое, што яны навучаліся па-румынску бесперапынна на працягу мінімум 
чатырох гадоў, не трэба здаваць тэст па румынскай мове альбо навучацца 
на падрыхтоўчых моўных курсах. Наступныя ўніверсітэты прапаноўваюць 
падрыхтоўчыя моўныя курсы:
1.  Бухарэсцкі палітэхнічны ўніверсітэт;
2 Бухарэсцкі ўніверсітэт;
3.  Бакэўскі ўніверсітэт;
4.  Універсітэт “Бабеш-Баляй”, г. Клуж-Напока;
5. Канстанцкі ўніверсітэт імя Авідыя (Ovidius University of Constanta);
6. Крайоўскі ўніверсітэт;
7. Універсітэт “Al. I. Cuza”, г. Ясы;
8.  Універсітэт г. Пітэшці;
9.  Нафта-газавы ўніверсітэт, г. Плаешці;
10. Заходні ўніверсітэт, г. Тымішаара.
 У часе навучальнага году студэнты мусяць здаваць моўныя тэсты для 

праверкі вусных і пісьмовых навыкаў. Замежныя студэнты, якія пачалі 
навучанне ў сваёй роднай краіне альбо за мяжой, могуць скончыць яго 
ў Румыніі. Гэта магчыма ў індывідуальным парадку пасля працэдуры 
прызнання дыплома. 
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Стыпендыі

Замежныя грамадзяне таксама могуць залічвацца ў ВНУ на аснове стыпендыяў, 
якія прысуджае Румынія, згодна з двухбаковымі пагадненнямі, пры дапамозе 
адпаведных структураў у сваёй краіне альбо на аснове стыпендыяў і грантаў, 
прапанаваных іншымі дзяржавамі ці міжнароднымі арганізацыямі. 

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Амбасада Румыніі ў Рэспубліцы Беларусь
Зав. Масквіна, 4
220035 Мінск
Тэл.: +375 17 203 8097 / 203 7726
Факс: +375 17 211 2163
E-mail: romania@nsys.by
Міністэрства адукацыі Румыніі (Ministerul Educaţiei şi Cercetării):
http://www.edu.ro
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Славакія
Славацкая сістэма вышэйшай адукацыі мае тры ўзроўні. Першы ўзровень 
сканчаецца атрыманнем ступені Bakalor; другі ўзровень, поўная вышэйшая 
адукацыя, сканчаецца атрыманнем навуковых ступеняў Magister, Inzinier, Doktor 
Mediciny, і трэці ўзровень – атрыманнем ступені Doctorate /доктар філасофіі. 

Прыём

Правілы прыёму замежных студэнтаў такія ж самыя, як і для славацкіх 
грамадзянаў. Рашэнне аб залічэнні звычайна прымаецца на аснове агульнага 
балу атэстата аб сярэдняй адукацыі і па выніках уступных экзаменаў. Для 
навучання на некаторых факультэтах неабходна толькі здаць уступныя 
экзамены. Уступныя экзамены розняцца ў залежнасці ад галіны навучання. 
Яны могуць быць пісьмовымі ці вуснымі, альбо ў выглядзе пісьмовых тэстаў. У 
асобных галінах навучання, напрыклад, у галіне мастацтва таксама праводзіцца 
экзамен на талент. Пры неадпавяданні якім-небудзь патрабаванням да прыёму, 
кандыдатам могуць прапанаваць прайсці навучанне на падрыхтоўчых курсах, 
у тым ліку курсах славацкай мовы. Гэтыя курсы праводзяцца Інстытутам 
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моваў і вучэбнай падрыхтоўкі для замежных студэнтаў, які з’яўляецца асобным 
падраздзяленнем Універсітэта імя Каменіуса ў Братыславе. Кожны факультэт 
вызначае свае крытэрыі прыёму. Студэнтам неабходна звяртацца за 
інфармацыяй і падаваць заявы для прыёму на выбраны факультэт. Інфармацыя 
наконт вучэбных праграмаў па-славацку і па-англійску змешчаная на вэб-
сайтах альбо ў міжнародных бюро асобных факультэтаў. Плата за навучанне 
для замежных студэнтаў складае ад 2 500 долараў ЗША да 6 500 долараў ЗША 
за адзін навучальны год. Дакладны кошт вызначаецца адпаведнай навучальнай 
установай. Інфармацыю наконт аплаты можна атрымаць у міжнародных бюро 
розных універсітэтаў. 

Стыпендыі

Беларускія грамадзяне могуць прэтэндаваць на атрыманне розных тыпаў 
стыпендыяў згодна з двухбаковым Пагадненнем паміж славацкім і беларускім 
міністэрствамі адукацыі, Нацыянальнай стыпендыяльнай праграмай Славацкай 
Рэспублікі па падтрымцы мабільнасці “Minerva” і стыпендыяльнай праграмай 
фонду “Visegrad”. 

Умовы прысуджэння стыпендыяў урадам Славацкай Рэспублікі 

Умовы выдаткавання ўрадавых грантаў вызначаюцца згодна з двухбаковым 
пагадненнем; таксама Міністэрства адукацыі Беларусі мае права намінаваць 
беларускіх кандыдатаў. Дадатковая інфармацыя змешчаная на вэб-сайце 
Міністэрства адукацыі Славакіі (www.education.gov.sk/MS/STIP/STIPVSR/stui-
pendia.htm, www.studyin.sk).
Умовы ўдзелу ў праграме “Minerva” і праграмах фонду “Visеgrad” змешчаныя 
на адпаведных вэб-сайтах (www.saia.sk, www.visegradfund.org). Для ўдзелу ў 
іх патрэбная асабістая ініцыятыва беларускіх студэнтаў, а не намінаванне з 
боку ўраду. 
Навучанне ва ўніверсітэце на атрыманне першай і другой ступеняў 
(ступень бакалаўра і магістра)
Асобы, якія звяртаюцца па атрыманне стыпендыяў ад славацкага ўраду для 
навучання ва ўніверсітэце з атрыманнем ступені бакалаўра і магістра, мусяць: 
• мець атэстат аб сканчэнні сярэдняй школы і здачы выпускных экзаменаў;
• прадставіць запоўнены бланк заявы на атрыманне стыпендыі ад славацкага 

ўраду з прыкладзенымі да яго ўсімі неабходнымі дадаткамі; 
• мець ад 18 да 26 гадоў.
 Атрымальнікам стыпендыяў ад славацкага ўраду на ўвесь тэрмін навучання 

на выбраным факультэце будзе прадстаўлена:
• дапамога ў фіксаваным памеры;
• пражыванне ў студэнцкім інтэрнаце і харчаванне ў студэнцкай сталовай па 

такіх самых коштах, як і для студэнтаў-грамадзянаў Славацкай Рэспублікі 
(СР);
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• адукацыя ў выбраным грамадскім універсітэце на такіх самых умовах, як і 
для грамадзянаў СР;

• стыпендыя славацкага ўраду для навучання на моўных і прафесійных 
падрыхтоўчых курсах тэрмінам адзін год у выпадку, калі атрымальнік 
стыпендыі не атрымліваў сярэднюю адукацыю ў СР альбо за мяжой у 
сярэдняй школе са славацкай мовай выкладання. 

Выдаткі на дарогу ў абодва канцы кампенсуe навучальная ўстанова альбо самі 
стыпендыяты.

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

http://www.foreign.gov.sk/En/
Інстытут моваў і вучэбнай падрыхтоўкі для замежных студэнтаў пры Ўніверсітэце 
імя Каменіуса
http://www.uniba.sk/sucasti_uk/UJOP/e_index.htm
Міністэрства адукацыі Славацкай Рэспублікі (Ministerstvo skolstva SR)
http://www.education.gov.sk. На гэтым вэб-сайце можна знайсці “Даведнік 
па Славацкай Рэспубліцы для замежных студэнтаў” з інфармацыяй пра 
Славацкую Рэспубліку і сістэму вышэйшай адукацыі, умовы прысуджэння 
стыпендыяў урадам Славацкай Рэспублікі, а таксама бланкі заяваў на 
атрыманне стыпендыяў. 
Славацкі інфармацыйны вучэбны цэнтр для Трэцяга сектару (SAIA) http://www.
saia.sk – няўрадавая некамерцыйная арганізацыя, якая з моманту свайго 
заснавання ў 1990 г. садзейнічае ўмацаванню грамадзянскай супольнасці і 
развіццю адукацыі ў Славакіі. SAIA прапануе інфармацыю і кансультацыйныя 
паслугі тым, хто зацікаўлены ў навучанні ў замежных навучальных установах, 
арганізуе адкрытыя конкурсы на атрыманне стыпендыяў для навучання за 
мяжой і займаецца пытаннямі прыёму замежных студэнтаў – атрымальнікаў 
стыпендыяў ад славацкага Міністэрства адукацыі для навучання ў Славацкай 
Рэспубліцы і г.д. 

Славацкая акадэмічная асацыяцыя міжнароднага супрацоўніцтва http://www.
saaic.sk Славацкая акадэмічная асацыяцыя міжнароднага супрацоўніцтва 
(SAAIC) – няўрадавая арганізацыя, якая супрацоўнічае з Міністэрствам 
адукацыі Славацкай Рэспублікі і займаецца пытаннямі ажыццяўлення 
супольных праграмаў Еўрапейскага Саюза, такіх, як праграмы Socrates і Leon-
ardo da Vinci. 

Амбасада Славацкай Рэспублікі ў Беларусі
Вул. Платонава, 1Б
220034 Мінск
www.minsk.mfa.sk
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Славенія 

Агульная інфармацыя пра Славенію

Славенія знаходзіцца паміж паўднёва-ўсходняй ускраінай Альпаў і паўночным 
узбярэжжам Адрыятычнага мора. Краіна з’яўляецца парламенцкай 
дэмакратыяй. Маючы ў 2004 г. ВУП на душу насельніцтва 12 979 еўра, 
Славенія з’яўляецца адной з найбольш заможных краінаў у Цэнтральнай 
Еўропе. Два мільёны насельніцтва краіны размаўляюць па-славенску; гэтая 
мова акрамя адзіночнага і множнага ліку мае яшчэ і дваісты лік, адмысловую 
граматычную форму, якая з’яўляецца лінгвістычнай рэдкасцю. На славенскай 
мове састаўлены адзін з найстарэйшых дакументаў, напісаных на славянскіх 
мовах, “Брыжынскія (Фрэйзінгенскія) урыўкі” (Brižinski spomeniki), прыкладна Х 
ст. Частка славенцаў жыве ў суседніх краінах: на захадзе – у Італіі, на поўначы 
– у Аўстрыі, на паўночным усходзе – у Венгрыі, і на ўсходзе і паўднёвым усходзе 
– у Харватыі. Сталіца краіны – горад Любляна. 

95



Сістэма вышэйшай адукацыі

У Славеніі дзейнічаюць тры ўніверсітэты (Люблянскі ўніверсітэт http://www.
uni-lj.si/, Марыборскі ўніверсітэт http://www.uni-mb.si/, Прыморскі ўніверсітэт 
http://www.upr.si/sl/), якія маюць сорак чатыры факультэты, мастацкія акадэміі і 
прафесійныя каледжы, а таксама дзесяць асобных прыватных ВНУ (samostojni 
visoko solski zavodi).

Першая ступень навучання ва ўніверсітэце:
Прафесійна арыентаваныя праграмы карацейшыя за навуковыя: навучанне 
па іх працягваецца тры-чатыры гады. Іх прапануюць прафесійныя каледжы 
і факультэты. Гэтыя праграмы ўключаюць у сябе практычную падрыхтоўку і 
сканчаюцца здачай экзамену альбо завяршэннем прафесійнага навучання 
ў розных галінах. Па сканчэнні праграмы студэнты атрымліваюць дыплом. 
Тытулы, якія могуць быць прысуджаныя, – гэта інжынер (inzenir) альбо 
дыпламаваны інжынер (diplomirani inzenir). Студэнты могуць уладкоўвацца на 
працу альбо працягваць навучанне на больш высокім узроўні. 

Другая ступень навучання ва ўніверсітэце:
Навуковыя вучэбныя праграмы доўжацца ад чатырох да шасці гадоў 
і сканчаюцца абаронай дысертацыі. Па сканчэнні праграмы студэнты 
атрымліваюць універсітэцкі дыплом (univerzitetna diploma) i прафесійны тытул 
з вызначэннем галіны навучання. Тытулы: выпускнік універсітэта (univerzitetni 
diplomirani), выпускнік акадэміі (akademski), інжынер з універсітэцкім дыпломам 
(univerzitetni diplomirani inzenir), прафесар (profesor), доктар медыцынскіх 
навук (doktor medicine) і г.д. Маючы ўніверсітэцкую ступень, студэнты маюць 
права ўладкоўвацца на працу альбо працягваць навучанне на больш высокім 
узроўні. 

Трэцяя ступень навучання ва ўніверсітэце:
Навуковыя вучэбныя праграмы сканчаюцца атрыманнем ступені спецыяліста 
(specialist), магістра навук/гуманітарных навук (magister znanosti/umetnosti) і 
доктара навук/гуманітарных навук (doctor znanosti/umetnosti). Мінімальным 
патрабаваннем для прыёму на навучанне з атрыманнем specializacija з’яўляецца 
скончаная першая ступень навучання. Праграмы доўжацца ад аднаго да 
двух гадоў, у канцы абараняецца дысертацыя. Студэнтам, якія паспяхова 
абаранілі дысертацыю, прысуджаецца прафесійны тытул спецыяліста (special-
ist) у канкрэтнай галіне. Праграмы з прысуджэннем ступені magisterij, па якіх 
студэнты могуць навучацца пасля сканчэння другой ступені, якая доўжыцца 
два гады, сканчаюцца абаронай дысертацыі. Студэнтам, якія паспяхова 
абаранілі дысертацыю, прысуджаецца тытул магістра навук (magister znanosti) 
альбо магістра гуманітарных навук (magister umetnosti) у канкрэтнай галіне. 
Чатырохгадовыя доктарскія праграмы, па якіх студэнты могуць навучацца 
пасля сканчэння другой ступені, сканчаюцца атрыманнем тытула доктара 
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навук (doktor znanosti) альбо доктара гуманітарных навук (doctor umetnosti) у 
канкрэтнай галіне. Навучанне на атрыманне ступені доктара пасля атрымання 
ступені magisterij доўжыцца два гады. Студэнты, якія пачалі навучанне па 
чатырохгадовай доктарскай праграме пасля сканчэння другой ступені, могуць 
перарваць яго і скончыць на ўзроўні magisterij. 

Стыпендыі

Арганізацыяй, якая займаецца прысуджэннем стыпендыяў ураду Рэспублікі 
Славенія, з’яўляецца CMEPIUS – Цэнтр развіцця мабільнасці і адукацыйных 
праграмаў у Рэспубліцы Славенія http://www.cmepius.si. Іншая арганізацыя – 
Ad future – Навуковы і адукацыйны фонд Рэспублікі Славенія – грамадскі фонд, 
які аказвае розную фінансавую дапамогу http://www.ad-futura.si.
IEDC – Бледская школа менеджменту прапануе стыпендыі для навучання 
з атрыманнем ступені МВА для выбітных кандыдатаў па аднагадовай і 
двухгадовай праграме для кіраўнікоў вышэйшага звяна (EMBA).
Стыпендыі прызначаныя для:
• грамадзянаў Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы (Польшча, Румынія, Венгрыя, 

Чэшская Рэспубліка, Славакія, Балгарыя);
• грамадзянаў Прыбалтыйскіх краінаў (Латвія, Літва, Эстонія);
• грамадзянаў былога Савецкага Саюза (Расія, Украіна, Беларусь, Малдова, 

Грузія);
• грамадзянаў былой Рэспублікі Югаславія.
Стыпендыі пакрываюць плату за навучанне па адна- і двухгадовай праграме 
EMBA. Стыпендыі прысуджаюцца ў памеры ад 20 % ад кошту навучання 
(4 600 еўра па аднагадовай праграме EMBA і 5 700 еўра – па двухгадовай 
праграме EMBA) да 50 % ад кошта навучання (11 500 еўра па аднагадовай 
праграме EMBA і 14 250 еўра па двухгадовай праграме EMBA) у залежнасці ад 
кваліфікацыі кандыдата і колькасці кандыдатаў ад адной краіны/рэгіёну. Сума 
стыпендыі адлічваецца ад агульнага кошту навучання.
Кандыдаты на атрыманне стыпендыі мусяць мець мінімум тры гады адпаведнага 
практычнага досведу, а таксама значныя прафесійныя, навуковыя ці асабістыя 
дасягненні. Навучанне па праграмах EMBA ажыццяўляецца па-англійску, таму 
кандыдатам неабходна свабодна валодаць англійскай мовай. IEDC прысуджае 
стыпендыі найлепшым кандыдатам на аснове атрыманай кваліфікацыі, 
прафесійных навыкаў і матывацыі, выяўленай у часе ўступнага інтэрв’ю. 
Кандыдатам, якія плануюць падаваць заяву на атрыманне стыпендыі, 
неабходна запоўніць і адаслаць бланк заявы (змешчаны на вэб-сайце IEDC 
http://www.iedc.si/programs/mba/emba/admission/) разам з іншымі дакументамі, 
пісьмовы запыт на атрыманне стыпендыі і тлумачэнне свайго рашэння аб 
падачы заявы. 
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Дакументы неабходна адсылаць на наступны адрас: Mateja Forstnaric, Head of 
EMBA Office, e-mail: emba@iedc.si.

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?
Калі вас цікавіць навучанне ў Славеніі, рэкамендуем наведаць наступны вэб-
сайт: http://www.ljudmila.org/srce/stipendije/home.htm and
 http://www.ljudmila.org/srce/stipendije/tujci.htm. Тут вы знойдзеце вычарпальную 
інфармацыю наконт стыпендыяў і грантаў, якія даступныя для замежных 
грамадзянаў, а таксама розныя карысныя спасылкі, напрыклад, “Гід па 
віртуальнай Славеніі” на 
http://www.matkurja.com/si/, “Навучанне ў Славеніі” на 
http://www.ljudmila.org/srce/stipendije/study_slo.htm, “Правілы навучання 
замежных грамадзянаў у Рэспубліцы Славенія” 
http://www.ljudmila.org/srce/stipendije/regulations.htm etc.

Амбасада Славеніі ў Маскве 
Вул. Мал. Дзмітраўка, 14, буд. 1
127006 Масква
http://www.gov.si/mzz/dkp/vmo/slo/

CMEPIUS – Цэнтр развіцця мабільнасці і адукацыйных праграмаў у Рэспубліцы 
Славенія/Center za mobilnost in evropske programe izobrazevanja in usposabljanja 
Slovenije
Ob zeleznici 16
SI – 1000 Ljubljana
Slovenia
http://www.cmepius.si
e-mail: neza.pajnic@cmepius.si

Ad futura: Навуковы і адукацыйны фонд Рэспублікі Славенія
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana
Slovenia
Tel.: +386 /0/1 434 10 80
Fax: +386 /0/1 434 10 92
Email: info@ad-futura.si
Інфармацыйнае бюро
Штодня: 12.00 – 15.00

Міністэрства адукацыі і спорту 
http://www.mszs.si/slo/ (таксама па-англійску, раздзел English -> Education -> In-
ternational Cooperation -> Scholarships and grants)
Міністэрства вышэйшай адукацыі, навукі і спорту
http://www.mvzt.gov.si/ (толькі па-славенску)
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 Фінляндыя

Агульная інфармацыя пра Фінляндыю

Фінляндыя знаходзіцца ў Паўночнай Еўропе. На ўсходзе яна мяжуе з Расіяй, 
на поўдні ад яе – Фінскі заліў, на захадзе – Батнічны заліў і Швецыя, на 
поўначы – Нарвегія. У краіне налічваецца больш за 55 000 азёраў. Сталіца 
– горад Хельсінкі. Насельніцтва краіны складае 5.2 мільёна чалавек. Асноўная 
этнічная большасць – фіны, якія маюць скандынава-балцкае паходжанне. Яны 
складаюць 94 % ад агульнай колькасці насельніцтва; іншыя этнічныя меншасці: 
фінскія шведы (6 % ад агульнай колькасці насельніцтва), а таксама саамы. 
Афіцыйныя мовы – фінская (размаўляе 94 % насельніцтва) і шведская (6 %). 
Іншыя мовы этнічных меншасцяў – руская і саамская (лапарская). 
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Сістэма вышэйшай адукацыі

Сістэма вышэйшай адукацыі ў Фінляндыі складаецца з двух тыпаў установаў: 
універсітэты і палітэхнічныя інстытуты. У Фінляндыі існуе 20 універсітэтаў: 
дзесяць шматфакультэтных універсітэтаў, тры тэхналагічныя ўніверсітэты, 
тры школы эканомікі і бізнес-адміністравання і чатыры мастацкія акадэміі. 
Усе ўніверсітэты дзяржаўныя. Да таго ж, універсітэцкую адукацыю можна 
атрымаць у Нацыянальным ваенным каледжы пры Міністэрстве абароны. 
На дадзены момант агульная колькасць студэнтаў складае каля 170 000 
чалавек. У Фінляндыі ступень бакалаўра (3 гады навучання) і ступень 
магістра (5 гадоў навучання) з’яўляюцца базавымі (пераддыпломнымі) 
ступенямі. Для атрымання навуковых ступеняў (па-фінску звычайна 
называецца kandidaatti, па-шведску – kandidat) неабходна набраць 120 балаў 
і правучыцца тры гады, у той час як для атрымання вышэйшых навуковых 
ступеняў (звычайна называецца maisteri/magister), якія адпавядаюць 
ступеням магістра, неабходна мець 160-180 балаў і правучыцца пяць гадоў 
на дзённым аддзяленні. 
Аднак больш нізкая ступень неабавязковая: студэнты могуць навучацца 
на атрыманне ступені магістра, не маючы ступені бакалаўра. Універсітэты 
таксама прысуджаюць і паслядыпломныя ступені: ступень ліцэнцыята (li-
sensiatti/licenciat, два гады навучання) і доктарская (tohtori/doktor, чатыры 
гады навучання) ступень. Студэнты могуць пачынаць рыхтавацца да 
навучання ў дактарантуры адразу пасля атрымання ступені магістра. Пры 
жаданні ступень ліцэнцыята можна атрымаць раней за ступень доктара. 
Найважнейшай часткай навучання на атрыманне як ступені ліцэнцыята, 
так і ступені доктара з’яўляецца даследаванне і падрыхтоўка грунтоўнай 
дысертацыі. Сістэма палітэхнічных інстытутаў была ўведзеная ў 1990-я 
гг. для стварэння неўніверсітэцкага сектара ў галіне вышэйшай адукацыі. 
Яна складаецца з сеткі, у якую ўваходзяць 29 рэгіянальных палітэхнічных 
інстытутаў (30 з улікам Аландскага палітэхнічнага інстытута ў аўтаномнай 
правінцыі Аландскія выспы). Для атрымання ступеняў у палітэхнічных 
інстытутах неабходна мець 140-180 балаў; тэрмін навучання звычайна 
складае ад 3.5 да 4.5 гадоў. Палітэхнічныя інстытуты даюць практычныя 
веды. Палітэхнічныя інстытуты надаюць больш увагі цесным сувязям з 
бізнесам, прамысловасцю і галіной паслугаў, асабліва на рэгіянальным 
узроўні.
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Стыпендыі

Фінляндыя адкрытая да міжнароднага супрацоўніцтва. Для таго, каб 
прыцягваць замежных студэнтаў па абмене і студэнтаў, якія атрымліваюць 
вышэйшую адукацыю, фінскія ўніверсітэты распрацавалі шматлікія вучэбныя 
праграмы з выкладаннем па-англійску. На дадзены момант у Фінляндыі на 
атрыманне ступені навучаецца каля 7 300 замежных студэнтаў з больш як 40 
краінаў свету, і блізу 4 200 з іх навучаюцца ва ўніверсітэтах. Да таго ж каля 
7 000 студэнтаў кожны год наведваюць Фінляндыю самастойна альбо па 
розных праграмах па абмене. Пяцёрка краінаў паводле колькасці студэнтаў, 
якія навучаюцца ў фінскіх універсітэтах і палітэхнічных інстытутах: Кітай 
(15,2 %), Расійская Федэрацыя (13,5 %), Швецыя (8,6 %), Германія (3,7 %), 
Злучаныя Штаты (2,6 %) (OECD – “Education at Glance 2004”). У 2004-2005 
гг. каля 400 вучэбных праграмаў па розных дысцыплінах выкладаліся па-
англійску. 
Цэнтр развіцця міжнароднай мабільнасці CIMO – арганізацыя пры 
Міністэрстве адукацыі Фінляндыі, прапануе розныя паслугі з мэтай 
заахвочвання да міжкультурных зносінаў. Цэнтр CIMO займаецца пытаннямі 
ў галіне стыпендыяў і праграмаў па абмене, прапануе розную інфармацыю, 
аказвае кансультацыйныя паслугі і робіць публікацыі. Да таго ж Цэнтр CIMO 
садзейнічае выкладанню фінскай мовы і культуры і арганізуе летнія курсы 
па фінскай мове і культуры для замежных студэнтаў. Беларускія студэнты 
маюць розныя магчымасці навучання ў Фінляндыі. 

Атрыманне поўнай ступені ў Фінляндыі

Калі вас цікавіць атрыманне поўнай ступені ў Фінляндыі, вы можаце 
пашукаць праграму, якая падыходзіць вам, у нашай базе дадзеных па 
Міжнародных вучэбных праграмах на вэб-сайце цэнтра CIMO http://www.cimo.
fi Тут вы знойдзеце інфармацыю пра прыкладна 400 міжнародных вучэбных 
праграмаў з выкладаннем па-англійску ў фінскіх універсітэтах і палітэхнічных 
інстытутах. Для ўваходу ў базу дадзеных выбірайце спасылку International 
Study Programmes злева ад навігацыйнай панелі. Пасля таго, як вы знайшлі 
неабходную праграму, звяртайцеся, калі ласка, непасрэдна ў міжнародны 
аддзел адпаведнай установы.
Каб быць залічаным, неабходна адпавядаць патрабаванням, вызначаным 
выбранай вамі ВНУ (звычайна неабходна прадставіць пасведчанне аб поўнай 
сярэдняй адукацыі, а таксама здаць уступныя экзамены). Увага: Цэнтр 
CIMO збольшага зацікаўлены ў аспірантах, якія ўжо скончылі навучанне на 
атрыманне ступені магістра. Цэнтр CIMO не прапаноўвае стыпендыі для 
навучання ў бакалаўрыяце. 
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Стыпендыі цэнтра CIMO 

Стыпендыі Цэнтра CIMO могуць атрымаць маладыя даследчыкі (з кваліфікацыяй 
не ніжэй за ступень магістра і не вышэй за доктарскую ступень) з усіх краінаў 
свету ў любых галінах навукі. 

Стыпендыі прысуджаюцца для навучання тэрмінам ад 3 да 12 месяцаў. 
Дапамога складае 810 – 1 200 еўра на месяц (2006 г.). Стыпендыя прызначаная 
для пакрыцця выдаткаў на пражыванне ў Фінляндыі на адну асобу. Дадатковая 
дапамога для аплаты пражывання не выдзяляецца. Выдаткі на дарогу ў абодва 
канцы пакрывае Цэнтр CIMO.

Вывучэнне і даследаванні ў галіне фінскай мовы і літаратуры/ Стыпендыі 
для навучання ў аспірантуры і правядзення даследаванняў

Стыпендыі для навучання ў аспірантуры і правядзення даследаванняў у фінскіх 
універсітэтах могуць атрымаць замежныя аспіранты і даследчыкі фінскай мовы 
і літаратуры, фіна-угорскіх моваў, этналогіі і фальклору. 

Стыпендыі прысуджаюцца для навучання тэрмінам ад 3 да 12 месяцаў. 
Дапамога звычайна складае 760 – 1000 еўра на месяц. Дадатковая дапамога 
для аплаты пражывання не выдзяляецца. Выдаткі на дарогу ў абодва канцы 
пакрывае Цэнтр CIMO.

Падача заявы

Перадумовай для падачы заявы з’яўляецца наяўнасць усталяванай сувязі 
паміж даследчыкам і выбраным фінскім універсітэтам. Факультэт фінскага 
ўніверсітэту, на які прымаецца кандыдат, звяртаецца ў Цэнтр CIMO па грант. 
Заявы неабходна падаваць мінімум за тры месяцы да пачатку запланаванага 
навучання па стыпендыі. Калі ласка, памятайце, што, нягледзячы на тое, што 
бланк заявы можа быць аформлены па-фінску, па-шведску і па-англійску, усе 
ўказанні і даведнікі прадстаўленыя на фінскай мове, бо дакументы на грант 
падае факультэт фінскага ўніверсітэта.

Дадатковая інфармацыя, а таксама бланк заявы змешчаныя на вэб-сайце 
Цэнтра CIMO
http://www.cimo.fi.
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Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Амбасада Фінляндыі ў Вільні
Klаipedos str. 6
01117 Vilnus
http://www.finland.lt

Цэнтр развіцця міжнароднай мабільнасці (CIMO)
http://www.cimo.fi

Фінская акадэмія
http://www.aka.fi
Гэтая арганізацыя таксама аказвае фінансавую падтрымку замежным 
студэнтам

Міністэрства адукацыі
http://www.minedu.fi
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Францыя
Агульная інфармацыя пра Францыю

Францыя знаходзіцца ў Заходняй Еўропе. Яе тэрыторыя ўключае ў сябе выспу 
Корсіка ў Міжземным моры, а таксама шматлікія заморскія дэпартаменты і 
землі. На поўначы і паўночным усходзе краіна мяжуе з Бельгіяй, Люксембургам 
і Германіяй, на ўсходзе – са Швейцарыяй, Італіяй і Манака, на паўднёвым 
усходзе мае выхад да Міжземнага мора, мяжуе з Іспаніяй і Андорай, на захадзе 
яе абмывае Атлантычны акіян. Сталіца краіны – горад Парыж. Насельніцтва 
краіны складае 60.4 мільёна чалавек. Афіцыйная мова – французская. 

Сістэма вышэйшай адукацыі

Французская сістэма вышэйшай адукацыі мае агульнаеўрапейскую структуру 
(LMD), згодна з якой улічваецца колькасць гадоў пацверджанага навучання 
пасля здачы Baccalauréat (уступны экзамен у французскіх ВНУ). Такім чынам, 
Baccalauréat + 3 гады навучання = ступень ліцэнцыята (180 ECTS), Baccalau-
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réat + 5 гадоў = ступень магістра (300 ECTS) і Baccalauréat + 8 гадоў = ступень 
доктара (доктар філасофіі). Ступені ліцэнцыята, магістра і доктара з’яўляюцца 
ключавымі ступенямі навучання ў сістэме вышэйшай адукацыі. N.B.: Baccalau-
réat – першая ступень, якая прысуджаецца ў сістэме вышэйшай адукацыі; яна 
дае студэнтам доступ у ВНУ. 
87 французскіх грамадскіх універсітэтаў размешчаныя па ўсёй краіне. У іх 
выкладаюць разнастайныя вучэбныя дысцыпліны. Даследчая дзейнасць 
складае неад’емную частку работы ўніверсітэтаў. Французскія дактарантуры 
заўсёды былі ў вельмі значнай ступені адкрытыя для замежных студэнтаў: 
кожная чацвёртая доктарская дысертацыя рыхтуецца замежным студэнтам. 
Grandes Ecoles – гэта выключна французскія ўстановы. Яны былі створаныя 
паралельна ўніверсітэцкай сістэме, маюць найвышэйшыя патрабаванні да 
адбору і прапануюць адукацыю вельмі высокіх стандартаў. Яны прапаноўваюць 
атрыманне дыплома на магістэрскім узроўні (Bac+5), а таксама прамежкавыя 
ступені, такія як ступень бакалаўра (3 гады), магістра навук (4 альбо 5 гадоў), 
Mastere Specialis� (6 гадоў).
Машынабудаўнічыя Grandes Ecoles
У Францыі дзейнічаюць прыкладна 240 Машынабудаўнічых школаў, якія 
маюць агульныя асаблівасці; гэта гарантуе якасць ступені магістра тэхнічных 
навук (5 гадоў), якая з’яўляецца нацыянальнай ступенню і ахоплівае ўсе галіны 
машынабудавання. 
Grandes Ecoles бізнэсу і менеджменту
Больш за 200 Школаў бізнэсу прапануюць розныя спецыялізацыі і падрыхтоўчыя 
праграмы, адаптаваныя да зменлівага эканамічнага асяроддзя і кіравання. 
Навучанне часта заснаванае на стажыроўках і міжнародным абмене. 
Спецыялізаваныя ўстановы 
Так званыя спецыялізаваныя ўстановы прапануюць падрыхтоўку на больш 
высокім узроўні ў канкрэтных галінах, такіх як мастацтва, дызайн, мода, 
архітэктура, хуткая медыцынская дапамога, сацыяльная работа і г.д. 

Стыпендыі

Замежныя студэнты могуць прэтэндаваць на атрыманне трох відаў стыпендыяў: 
стыпендыі ад французскага ўраду, стыпендыі ад ураду іх краіны і стыпендыі ад 
міжнародных і няўрадавых арганізацыяў. 
Для атрымання інфармацыі і падачы заяваў на атрыманне грантаў ад 
французскага ўраду неабходна звяртацца ў Аддзел культуры Амбасады 
Францыі ў Беларусі. 
Bourses d`études (Вучэбныя стыпендыі)
Гэтыя стыпендыі прызначаюцца для студэнтаў, якія жадаюць працягваць 
навучанне на атрыманне ступені магістра ў Францыі. 
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Прэтэндэнтам неабходна:
• Мець ступень бакалаўра, атрыманую ў Беларусі.
• Добра валодаць французскай мовай (калі навучанне па выбранай 

магістэрскай праграме ажыццяўляецца па-французску).
• Мець не больш за 35 гадоў. 
Падача заяваў
• Бланк заявы змешчаны на вэб-сайце Амбасады Францыі.
• Прэтэндэнтам неабходна прадставіць пасведчанне аб прыёме (альбо 

пасведчанне аб папярэднім прыёме) у выбраны ўніверсітэт.
• Патэнцыйным студэнтам неабходна здаць тэст па французскай мове.
Падаваць заяву з усімі неабходнымі дакументамі трэба ў Аддзел культуры 
Амбасады Францыі ў Мінску. Крайні тэрмін для падачы заяваў – 28 лютага 
кожнага году. 

Bourses d`excellence Eiffel
(Стыпендыі імя Эйфеля для студэнтаў-выдатнікаў)

Стыпендыі імя Эйфеля для студэнтаў-выдатнікаў прысуджаюцца выбітным 
замежным студэнтам, якія жадаюць навучацца ў Францыі, у чатырох асноўных 
галінах навукі: машынабудаванне, эканоміка і менеджмент, права і паліталогія 
і дзяржаўнае кіраванне. 
Прэтэндэнтам неабходна звяртацца ў ВНУ, у якой яны жадалі б навучацца. 
Пры прыняцці вашай кандыдатуры ўстанова прадстаўляе Вашу заяву органам, 
адказным за прысуджэнне грантаў на стыпендыі імя Эйфеля. 
Бланк заявы змешчаны на http://www.egide.asso.fr/eiffel . Магчымыя дзве 
сесіі: увесну і ўвосень. Для атрымання інфармацыі наконт крайніх тэрмінаў 
звяртайцеся, калі ласка, у Аддзел культуры Амбасады Францыі. 
Праграма імя Каперніка
Гэтая праграма распрацаваная для маладых эканамістаў і інжынераў з Усходняй 
і Цэнтральнай Еўропы. Мэтай праграмы з’яўляецца навучанне навейшым 
метадам у галіне маркетынгу. 
Структура праграмы
Працягласць праграмы – 12 месяцаў: 7 месяцаў навучання ў Grande Ecole, 
пасля гэтага 5 месяцаў стажыроўкі на прадпрыемстве. 
Прэтэндэнтам неабходна:
• Мець дыплом спецыяліста ў галіне машынабудавання альбо эканамічных 

навук.
• Мець беларускае грамадзянства і жыць у Беларусі.
• Мець не больш за 30 гадоў.
• Добра валодаць французскай мовай.
• Таксама прэтэндэнты не павінны былі раней атрымліваць стыпендыі 

французскага ўраду.
Падаваць заявы трэба ў Аддзел культуры Амбасады Францыі ў Мінску. Крайні 
тэрмін для падачы заяваў – 28 лютага кожнага году. 
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Bourses de l`Association le Pont Neuf (Стыпендыі асацыяцыі “Pont Neuf”)

Асацыяцыя “Pont Neuf” прапануе стыпендыі для навучання па трох розных 
праграмах:
1. Стыпендыя імя Філіпа Абэра для вывучэння паліталогіі/ Bourse Philippe 

Habert. Гэтая стыпендыя прызначаецца для студэнтаў, прынятых на CIEP 
(Cycle International d`Etudes Politiques) Універсітэта “Sciences Po” (http://www.
sciences-po.fr/daie/index_daie.htm)

2.  Праграма для маладых медыкаў/ Bourse “Jeunes médecins”. Гэтая стыпендыя 
прызначаецца для студэнтаў, якія жадаюць прайсці шасцімесячную 
стажыроўку ў адной з парыжскіх бальніцаў. Прэтэндэнты мусяць навучацца 
на 5 ці 6 курсе па медыцынскай спецыяльнасці альбо мець дыплом, які быў 
атрыманы не больш за два гады таму. Неабходны план стажыроўкі. 

3.  Стыпендыі для прафесійных медыкаў/ Bourse “Médecins specialists”.
Гэтая стыпендыя дае магчымасць прайсці стажыроўку ў адной з парыжскіх 

бальніцаў.

Прэтэндэнтам неабходна 
• Мець не больш за 35 гадоў.
• Мець дыплом спецыяліста ў галіне медыцыны альбо абароненую 

дысертацыю ў галіне медыцыны.
• Распрацаваць медыцынскі праект, які можна здзейсніць у французскай 

бальніцы і які таксама будзе карысны для беларускага медыцынскага 
абслугоўвання. Крайні тэрмін для падачы заяваў – 28 лютага кожнага 
году. 

Bourses de stage (Стыпендыі для праходжання інтэрнатуры)
Галіны навучання: усе галіны (у тым ліку медыцына, журналістыка, лінгвістыка, 
кінематограф, музыка, архіўная справа).
Таксама могуць браць удзел грамадзяне Расіі, якія добра валодаюць 
французскай мовай і жывуць у Беларусі. Падача заяваў:
• бланк заявы, узяты з вэб-сайта Амбасады Францыі;
• пасведчанне аб прыёме;
• тэст па французскай мове.
Заявы неабходна падаваць у Аддзел культуры Амбасады Францыі ў Мінску. 
Прыведзены спіс стыпендыяў не з’яўляецца поўным. Па іншыя гранты і для 
атрымання больш падрабязнай інфармацыі (крайнія тэрміны, неабходныя 
дакументы і г.д.) наведайце, калі ласка, вэб-сайт Амбасады Францыі http://
www.ambafrance-by.org La France -> Aller en France -> Etudier en France -> Ob-
tention de bourses.
TCF і DALF: Service Culturel de l’ Ambassade de France Minsk 
Тэл.: 210 25 52 .
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Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Амбасада Францыі ў Мінску:
Пл. Свабоды, 11
220030 Мінск 
+375 17 210 2551
http://www.ambafrance-by.org 
Нацыянальны цэнтр універсітэцкіх і даследчых работ (Centre National des Oeu-
vres universitaires et scolaires – CNOUS) http://www.cnous.fr 
EGIDE (Centre français pour l’accueil et les échanges internationaux) 
http://www.egide.asso.fr 
Ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche (Міністэрства 
па справах моладзі, адукацыі і навуковых даследаванняў)
http://www.education.gouv.fr
Office national d’Information sur les Enseignements et les Professions (ONISEP) 
(Нацыянальнае інфармацыйнае бюро на пытаннях навучання і відам 
прафесійнай дзейнасці) http://www.onisep.fr 
Centre d’information sur les études en France – Agence EduFrance, 
htpp://www.edufrance.fr (Інфармацыя пра вышэйшую адукацыю ў Францыі)
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Чэшская Рэспубліка
Асноўная інфармацыя пра Чэшскую Рэспубліку

Чэшская Рэспубліка знаходзіцца ў Цэнтральнай Еўропе. Гістарычна краіна 
падзеленая на тры рэгіёны: Багемія, Маравія і частка Сілезіі. Краіна мяжуе з 
Польшчай на поўначы, Аўстрыяй на поўдні, Германіяй на захадзе і Славакіяй 
на ўсходзе. Насельніцтва складае 10.3 мільёна чалавек. Большасць жыхароў 
– чэхі па нацыянальнасці. У краіне існуюць славацкая (3.1 %), польская, (0.6 
%), нямецкая (0.5 %) і румынская меншасці. Афіцыйная мова – чэшская, хаця 
таксама размаўляюць і на славацкай. Сталіца Чэхіі – горад Прага. 

Сістэма вышэйшай адукацыі

На сённяшні дзень чэшская сістэма вышэйшай адукацыі налічвае 62 установы 
вышэйшай адукацыі. 24 установы з’яўляюцца грамадскімі, 4 установы вышэйшай 
адукацыі (тры ваенныя школы і адна паліцэйская акадэмія) дзяржаўныя і 
34 установы вышэйшай адукацыі прыватныя. Карлаў універсітэт у Празе, 
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Універсітэт імя Ф. Плацкага ў г. Аламоўц і Ўніверсітэт імя Т. Масарыка ў г. Брно 
з’яўляюцца традыцыйнымі шматпрофільнымі ўстановамі вышэйшай адукацыі 
ўніверсітэцкага тыпу, якія спалучаюць гуманітарныя навукі, прыродазнаўчыя 
навукі, тэалогію і медыцыну. Зараз блізу 38 % студэнтаў навучаюцца ў Празе, 
21 % – у Брно, у той час як іншыя студэнты едуць вучыцца ў рэгіянальныя 
цэнтры, такія як Астрава, Пардубіцэ, Хеб, Карвіна і іншыя. 
У Чэшскай Рэспубліцы сістэма вышэйшай адукацыі мае тры ўзроўні: бакалаўр, 
магістр і доктар. 
Больш падрабязную інфармацыю пра сістэму вышэйшай адукацыі і ўстановы 
вышэйшай адукацыі ў Чэшскай Рэспубліцы можна знайсці на вэб-сайце 
Міністэрства адукацыі, моладзі і спорту http://www.msmt.cz . Карысная 
інфармацыя для замежных студэнтаў таксама змешчаная на сайце Міністэрства 
замежных справаў http://www.mzv.cz . Брашуры “Сістэма вышэйшай адукацыі 
ў Чэшскай Рэспубліцы” і “Вышэйшыя навучальныя ўстановы ў Чэшскай 
Рэспубліцы” можна атрымаць у Амбасадзе Чэшскай Рэспублікі ў Маскве. 
На вэб-сайце амбасады http://www.mzv.cz/moscow таксама можна знайсці 
інфармацыю пра жыццё і навучанне ў Чэшскай Рэспубліцы. 

Стыпендыі

Чэшская Рэспубліка прысуджае стыпендыі па навучальных праграмах у Цэнтры 
моваў і базавага навучання пры Карлавым універсітэце і па бакалаўрскіх, 
магістэрскіх і доктарскіх праграмах у грамадскіх вышэйшых навучальных 
установах. Па доктарскіх праграмах перавага аддаецца выпускнікам чэшскіх 
ВНУ. Замежныя грамадзяне, якія звяртаюцца па атрыманне стыпендыі ад 
ураду Чэшскай Рэспублікі для навучання ў грамадскай ВНУ і якія не валодаюць 
чэшскай мовай, могуць атрымаць стыпендыю для навучання на працягу 
аднаго году на спецыяльных моўных і падрыхтоўчых курсах у Інстытуце моваў 
і базавага навучання пры Карлавым універсітэце. Падрыхтоўчыя цэнтры 
знаходзяцца ў гарадах Падэбрады і Марыянскі Лазне. Пасля сканчэння 
навучання на моўных і падрыхтоўчых курсах, студэнтам неабходна паспяхова 
здаць уступны экзамен, фармат і змест якога распрацаваны адпаведным 
факультэтам альбо ВНУ. Факультэт альбо ВНУ самастойна загадзя публікуе 
асноўную інфармацыю наконт працэдур прыёму, напрыклад, крайнія тэрміны 
падачы заяваў, умовы і патрабаванні да прыёму, даты і метады іх пацвярджэння 
адпаведнасці патрабаванням, фармат і змест уступных экзаменаў. Дадзеную 
інфармацыю для патэнцыйных прэтэндэнтаў можна атрымаць у супрацоўнікаў 
Інстытуту моваў і базавага навучання. Пасля таго, як кожны адпаведны 
факультэт альбо ВНУ прымае рашэнне наконт прыёму, замежнаму студэнту 
прысуджаецца стыпендыя для навучання па бакалаўрскай, магістэрскай альбо 
доктарскай вучэбнай праграме. 
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Працэдура падачы заяваў

Прэтэндэнты мусяць звяртацца ў
Грамадскі камітэт па абароне рэпрэсаваных 
Тэл.: +375 29 620 34 78 
   +375 29 328 59 62
   + 375 29 652 00 69 
і пасля першай працэдуры ў Камітэце перадаць наступныя дакументы ў двух 
экземплярах (г.зн. у дзвюх асобных папках з неабходнай інфармацыяй) у 
Амбасаду Чэхіі ў Мінску: 
a) бланкі заявы (анкету) з прыкладзенай фатаграфіяй і Curriculum Vitae 

(пажадана па-англійску альбо па-чэшску);
b) падпісаную дэкларацыю, якая пацвярджае, што прэтэндэнт азнаёмлены 

з Указаннямі наконт схемы прысуджэння стыпендыяў Урадам Чэшскай 
Рэспублікі; 

c) для прыёму на дзённае аддзяленне:

(І) ступень бакалаўра альбо магістра (ад чатырох да шасці гадоў): 
• Засведчаная копія атэстата аб сканчэнні сярэдняй школы, якая сведчыць 

аб паспяховым атрыманні сярэдняй адукацыі, выпіс з дакумента аб 
адукацыі прадметаў, якія вывучаліся ў сярэдняй школе за кожны год, з 
пазначэннем колькасці ўрокаў па кожным прадмеце (вучэбнай дысцыпліне) 
і, па-магчымасці, даведка аб аб’ёме практычных заняткаў. Калі дадзеныя 
дакументы не існуюць у гэтай краіне, дыпламатычная місія Чэшскай 
Рэспублікі прадстаўляе і далучае да дасье прэтэндэнта тлумачальны 
каментар у пісьмовым выглядзе. 

• Засведчаны пераклад на чэшскую мову атэстата аб сканчэнні сярэдняй 
школы і выпіс з дакумента аб адукацыі прадметаў, якія вывучаліся ў 
сярэдняй школе за кожны год (пераклад пажадана зрабіць на чэшскую 
мову і засведчыць яго ў дыпламатычнай місіі Чэшскай Рэспублікі).

Пры неабходнасці, Амбасада Чэхіі ў Мінску можа прадставіць кантактную 
інфармацыю дасведчаных перакладчыкаў з чэшскай мовы на беларускую. 

(ІІ) вучэбная праграма на атрыманне ступені магістра
(ад аднаго да трох гадоў):
• Засведчаны пераклад дыплома альбо іншага дакумента, што пацвярджае 

сканчэнне вучэбнай праграмы на атрыманне ступені бакалаўра, даведкі аб 
здачы дзяржаўнага экзамену (на атрыманне ступені бакалаўра) і даведкі, 
якая выразна пацвярджае папярэдняе навучанне і кваліфікацыю, якую 
саіскальнік атрымаў, а таксама яго здольнасць да далейшага навучання, 
г.зн. даведкі аб скончаных курсах і здадзеных экзаменах, так званага 
Дадатку да дыплома.
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• Засведчаны пераклад дыплома альбо іншай даведкі аб сканчэнні вучэбнай 
праграмы на атрыманне ступені бакалаўра, даведкі аб здачы дзяржаўнага 
экзамену (на атрыманне ступені бакалаўра) і Дадатку да дыплома на 
чэшскую мову (пераклад пажадана зрабіць на чэшскую мову і засведчыць 
яго ў дыпламатычнай місіі Чэшскай Рэспублікі). Пры неабходнасці, Амбасада 
Чэхіі ў Мінску можа прадставіць кантактную інфармацыю дасведчаных 
перакладчыкаў з чэшскай мовы на беларускую. 

(ІІІ) вучэбная праграма на атрыманне ступені доктара:
а)  Засведчаны пераклад дыплома альбо іншага дакумента, што пацвярджае 

сканчэнне вучэбнай праграмы на атрыманне ступені магістра, даведкі аб 
здачы заключнага дзяржаўнага экзамену (на атрыманне ступені магістра) 
і даведкі, якая выразна пацвярджае папярэдняе навучанне і кваліфікацыю, 
якую саіскальнік атрымаў, а таксама яго здольнасць да далейшага 
навучання, г.зн. даведкі аб скончаных курсах і здадзеных экзаменах, так 
званага Дадатку да дыплома. 

b)  Засведчаны пераклад дыплома альбо іншай даведкі аб сканчэнні вучэбнай 
праграмы на атрыманне ступені магістра, даведкі аб здачы дзяржаўнага 
экзамену (на атрыманне ступені магістра) і Дадатку да дыплома на 
чэшскую мову (пераклад пажадана зрабіць на чэшскую мову і засведчыць 
яго ў дыпламатычнай місіі Чэшскай Рэспублікі). Пры неабходнасці, чэшская 
Амбасада ў Мінску можа прадставіць кантактную інфармацыю дасведчаных 
перакладчыкаў з чэшскай мовы на беларускую. 

c) Спіс публікацыяў і рэзюмэ тэмы даследавання, якое кандыдат жадае 
праводзіць у рамках праграмы навучання на атрыманне ступені доктара, 
а таксама кароткае апісанне тэмы дысертацыі (3–5 старонак, пажадана на 
чэшскай альбо англійскай мове), два рэкамендацыйныя лісты ад прафесараў 
навучальных установаў, а таксама іншыя дадатковыя дакументы, якія 
пацвярджаюць атрыманне дадатковых спецыяльных кваліфікацыяў і 
навуковую дзейнасць. Подпісы і пячаці на ўсіх арыгінальных дакументах, 
пералічаных у пункце c), якія мусяць быць засведчаныя (дакументы 
аб атрыманні сярэдняй адукацыі) альбо прайсці працэдуру прызнання 
(дакументы аб атрыманні вышэйшай адукацыі), неабходна засведчыць 
натарыяльна. 

d) Засведчаная копія Пасведчання аб нараджэнні кандыдата, перакладзеная на 
чэшскую мову і засведчаная дыпламатычнай місіяй Чэшскай Рэспублікі. 

e) Медыцынская даведка аб стане здароўя кандыдата, якая была выдадзеная 
не раней чым два месяцы таму, перакладзеная на англійскую альбо 
чэшскую мову. Для працэдуры прыёму, якая можа праходзіць больш чым 
у адным універсітэце, а таксама для працэдуры прызнання па прыбыцці 
ў Чэшскую Рэспубліку, пажадана мець з сабой дакументы, пазначаныя 
літарай c) і d), у некалькіх экземплярах.
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Рэкамендуем падаваць афіцыйна засведчаныя копіі арыгінальных дакументаў, 
а не самі арыгіналы. Да разгляду прымаюцца толькі поўныя пакеты дакументаў. 
Дакументы, якія не адпавядаюць вышэй пазначаным патрабаванням, да 
разгляду не прымаюцца. Яны будуць вернутыя ў якасці няпоўных без далейшых 
тлумачэнняў. 
Пры неабходнасці Амбасада Чэхіі ў Мінску можа прадставіць кантактную 
інфармацыю дасведчаных перакладчыкаў з чэшскай мовы на беларускую. 
Даступныя вучэбныя праграмы:
Вышэйшыя навучальныя ўстановы Чэшскай Рэспублікі прапаноўваюць 
навучанне па наступных дысцыплінах:
• тэхнічныя, тэхналагічныя, матэматычныя і фізічныя (машынабудаванне, 

тэкстыльнае машынабудаванне, хімічныя тэхналогіі, электратэхніка, 
інфармацыйныя тэхналогіі, распрацоўка радовішчаў і геалогія, атамная 
і фізічная тэхніка, грамадзянскае будаўніцтва, транспартныя сістэмы, 
дрэваапрацоўка);

• медыцына і прыродазнаўчыя навукі (медыцына, ветэрынарная медыцына, 
фармацыя, экалогія, лясная гаспадарка, садоўніцтва, сельская гаспадарка, 
трапічная і субтрапічная сельская гаспадарка);

• гуманітарныя навукі (права, філалогія, філасофія, сацыяльныя навукі, 
тэалогія);

• эканоміка (эканоміка і менеджмент, бізнес-адміністраванне);
• фізічная адукацыя і спорт.

У сувязі з рознымі і інтэнсіўнымі раскладамі ўступных экзаменаў і вельмі 
высокімі патрабаваннямі да здачы тэстаў у школах і акадэміях, улады не 
прымаюць заявы на атрыманне ўрадавых стыпендыяў у такіх галінах навучання, 
як выяўленчае мастацтва, архітэктура і педагогіка. Больш за тое, з-за бягучага 
прававога палажэння немагчыма навучацца на атрыманне ступені доктара 
ў галіне клінічных дысцыплінаў медыцыны за выключэннем тэарэтычных 
прадметаў. Такія вучэбныя праграмы арыентаваныя толькі на даследаванні і 
распрацоўкі, і таму студэнты не могуць мець права на атрыманне медыцынскай 
спецыялізацыі ў выбранай галіне. 
Матэрыяльная падтрымка тых, хто атрымаў стыпендыі (стыпендыі) залежыць 
ад узроўню інфляцыі. На сёння студэнты, якія навучаюцца на атрыманне ступені 
бакалаўра і магістра, атрымліваюць 5 500 CZK (190 еўра) на месяц, тыя, хто 
навучаецца на атрыманне ступені доктара, – 6 000 CZK (205 еўра) на месяц. 
Навучанне і медыцынскае абслугоўванне бясплатнае для атрымальнікаў 
стыпендыяў на такіх жа ўмовах, што і для студэнтаў, якія маюць пасведчанне на 
права жыхарства ў Чэшскай Рэспубліцы. Выдаткі на пражыванне, харчаванне і 
ільготную аплату праезду ў грамадскім транспарце, калі ёсць такая магчымасць, 
нясуць самі студэнты на такіх самых умовах, што і чэшскія грамадзяне. 
Замежныя студэнты, якія навучаюцца па праграмах на атрыманне ступеняў 
бакалаўра, магістра альбо доктара і якія жадаюць прадоўжыць навучанне за 
рамкамі праграмы, абавязаныя, таксама як і грамадзяне Чэшскай Рэспублікі, 
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плаціць пэўную суму, вызначаную ВНУ, за падаўжэнне перыяду навучання. 
Таксама яны мусяць самастойна несці ўсе выдаткі, звязаныя са знаходжаннем 
у краіне і медыцынскім абслугоўваннем. Стыпендыя прадстаўляецца толькі на 
тэрмін, вызначаны ў Рашэнні, выдадзеным Міністэрствам адукацыі, моладзі і 
спорту Чэшскай Рэспублікі. Па сканчэнні курса ў Інстытуце моваў і базавага 
навучання пры Карлавым універсітэце і прыёме ў ВНУ, студэнт абавязаны 
прадставіць на працягу трох дзён даведку аб залічэнні ў ВНУ ў Адукацыйны 
аддзел Дэпартаменту міжнародных спраў пры Міністэрстве адукацыі, 
моладзі і спорту па наступным адрасе: Senovazne namesti 26, Praha 1. Пасля 
прадстаўлення гэтай даведкі студэнт атрымлівае Рашэнне аб выдаткаванні 
гранту на стандартны тэрмін навучання па прадмеце на пэўным курсе ў 
адпаведнасці з рашэннем, прынятым кожным адпаведным факультэтам 
альбо ВНУ. Калі студэнт не выконвае патрабаванняў, вызначаных Рашэннем 
аб прысуджэнні стыпендыі, ён не мае права на атрыманне стыпендыі. Калі 
студэнт жадае, каб у Рашэнне былі ўнесеныя змены, ён мусіць звяртацца ў 
Міністэрства адукацыі, моладзі і спорту Чэшскай Рэспублікі і прадставіць заяву 
з падставай для ўнясення зменаў, выдадзеную адпаведным факультэтам 
альбо ВНУ. Чэшскія ўлады не аплачваюць выдаткі на прыбыццё атрымальніка 
стыпендыі са сваёй краіны ў Чэшскую Рэспубліку, а таксама на яго вяртанне 
назад па сканчэнні навучання. 

Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Грунтоўную і актуальную інфармацыю можна атрымаць
у дыпламатычнай місіі Чэшскай Рэспублікі.

Амбасада Чэшскай Рэспублікі ў Мінску
Музычны зав. 1/2
220030 Мінск 
http://www.mzv.cz/minsk 
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Швецыя 
Агульная інфармацыя пра Швецыю

Швецыя знаходзіцца ва ўсходняй частцы Скандынаўскага паўвострава на 
поўначы Еўропы. Краіна падзяляецца на чатыры тапаграфічныя рэгіёны: плато 
Норланд альбо Балтыйскі шчыт, якое займае 60 % тэрыторыі сушы і складаецца 
з узгорыстых раўнінаў, лясістых гор і вялізных рачных далінаў, Цэнтральная 
Швецыя, на тэрыторыі якой знаходзіцца шмат азёраў, хвойныя лясы плато 
Смоланд – на поўдні, і Сканія, альбо Сконэ, самая паўднёвая частка краіны, 
якая з’яўляецца працягам Дацкай і Паўночна-германскай раўнінаў. Тэрыторыя 
краіны таксама ўключае ў сябе выспы Готланд і Эланд. Амаль усё насельніцтва 
Швецыі мае прагерманскае паходжанне, за выключэннем двух меншасцяў, 
саамаў і фінаў, якія пражываюць на паўночным усходзе. Насельніцтва краіны 
складае 9 мільёнаў чалавек. Афіцыйная мова – шведская, якая адносіцца да 
паўночнай групы германскай моўнай сям’і. Сталіца – горад Стакгольм. З 1809 г. 
Швецыя з’яўляецца канстытуцыйнай манархіяй, а з 1719 г. мае парламенцкую 
сістэму ўраду. Кароль Карл XVI Густаў выконвае толькі афіцыйныя функцыі 
ў якасці Галавы дзяржавы. Выканаўчай уладаю надзелены Ўрад (Кабінет 
міністраў), які падпарадкоўваецца Рыксдагу (Парламенту).
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Сістэма вышэйшай адукацыі

Шведская сістэма вышэйшай адукацыі падзяляецца на пераддыпломнае 
навучанне (сканчаецца атрыманнем першай ступені) і паслядыпломнае 
навучанне. 

Першая ступень навучання ва ўніверсітэце: пераддыпломнае навучанне

Уся асноўная вышэйшая адукацыя прапаноўваецца ў выглядзе розных 
курсаў. Існуе выбар, і студэнты могуць спалучаць розныя курсы ў адзіную 
вучэбную праграму для атрымання ступені. Вучэбныя праграмы падзяляюцца 
на балы. Звычайна адзін год азначае 40 балаў. Дыплом (Hоgskoleexamen) 
уручаецца пасля атрымання мінімум 80 балаў (два гады навучання на дзённым 
аддзяленні). Яго ўручаюць усе ўніверсітэты і ВНУ. Ступень бакалаўра (Kan-
didatexamen) прысуджаецца пасля атрымання мінімум 120 балаў (тры гады 
навучання на дзённым аддзяленні). Наступная ступень – ступень магістра 
(Magistersexamen), для атрымання якой неабходна набраць 160 балаў. Акрамя 
агульнапрынятых навуковых ступеняў, у Швецыі прысуджаюць яшчэ каля 50 
прафесійных ступеняў. Працягласць навучання на атрыманне прафесійнай 
ступені складае ад 40 да 220 балаў у залежнасці ад віду ступені. Прафесійныя 
ступені ўключаюць у сябе ступені доктара медыцынскіх навук, магістра навук 
у галіне машынабудавання альбо сельскай гаспадаркі і ступень бакалаўра 
педагагічных навук для агульных школаў. 

Другая ступень навучання ва ўніверсітэце: паслядыпломнае навучанне

Для атрымання ступені ліцэнцыят (Licentiatexamen) неабходна набраць 80 балаў 
(два гады навучання і даследаванняў), а таксама прадставіць больш грунтоўную 
дысертацыю пасля таго, як набрана 120 балаў на пераддыпломным узроўні. 
Гэтая ступень таксама можа прысуджацца ў якасці прамежкавай ступені 
перад Doktorsexamen. Для атрымання ступені доктара неабходна правучыцца 
мінімум чатыры гады на дзённым аддзяленні пасля таго, як набрана мінімум 
120 балаў на пераддыпломным узроўні. Навучанне на атрыманне ступені 
доктара складаецца з семінараў, лекцыяў і метадалагічных курсаў, напісання 
ўласных эсэ і правядзення самастойнага даследавання. Змест дысертацыі 
мусіць адпавядаць структуры і вынікам даследавання. Дысертацыю неабходна 
апублікаваць і публічна абараніць. 

Стыпендыі

Для навучання на курсах і па праграмах замежным студэнтам неабходна 
падаваць заявы непасрэдна ва ўніверсітэты і ўніверсітэцкія каледжы. Усю 
неабходную інфармацыю, а таксама бланкі заяваў можна атрымаць ад 
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кансультантаў па пытаннях навучання замежных студэнтаў і ў прыёмнай 
камісіі. Працэдура падачы заяваў можа адрознівацца ў залежнасці ад статуса 
прэтэндэнтаў, іх нацыянальнасці і ведання шведскай мовы. Таксама могуць 
адрознівацца бланкі і крайнія тэрміны падачы заяваў. У асноўным, пытаннямі, 
звязанымі са стыпендыямі, займаецца Шведскі інстытут (Svenska Institutet – 
SI). Каб атрымаць больш падрабязную інфармацыю, наведайце, калі ласка, 
http://www.si.se

Швецыя

Праграма Вісбі

Асноўнай мэтай праграмы Вісбі з’яўляецца ўмацаванне навуковага абмену 
і супрацоўніцтва паміж Швецыяй і краінамі Балтыйскага рэгіёну, якія не 
маюць сяброўства ў ЕС: Беларусь, Украіна і наступныя часткі Расіі – гарады 
Масква і Санкт-Пецярбург, Рэспубліка Карэлія і Комі, а таксама Маскоўская, 
Ленінградская, Калінінградская, Пскоўская, Наўгародская, Архангельская і 
Мурманская вобласці. 
Навуковыя ўстановы з гэтага рэгіёну могуць атрымліваць фінансаванне па гэтай 
праграме для ажыццяўлення розных праектаў. Таксама фінансавую дапамогу 
могуць атрымліваць навуковыя сеткі, у склад якіх уваходзяць установы з 
краінаў-сяброў ЕС, якія знаходзяцца ў Балтыйскім рэгіёне, – установы з Эстоніі, 
Латвіі, Літвы альбо Польшчы. Усе студэнты з краінаў Балтыйскага рэгіёну, 
незалежна ад сяброўства ў ЕС, маюць права на атрыманне індывідуальных 
грантаў, аднак большая частка стыпендыяў прызначаецца для студэнтаў з 
краінаў, якія не з’яўляюцца сябрамі ЕС. 
З сотні такіх грантаў, прысуджаных у 2003 г., тры чвэрці атрымалі студэнты з 
Беларусі, Украіны і Балтыйскага рэгіёну Расіі. 
Выдаткаванне грантаў мае тры канкрэтныя мэты: ажыццяўленне розных 
праектаў і стварэнне сетак, прысуджэнне індывідуальных стыпендыяў і 
кароткатэрміновыя наведванні Швецыі. 
Праекты і сеткі
Падтрымка стварэння розных праектаў і сетак мае на мэце стымуляванне 
больш цеснага доўгатэрміновага супрацоўніцтва паміж ВНУ. Таксама дапамога 
можа аказвацца для падтрымкі ініцыятываў па супрацоўніцтве ў галіне 
вышэйшай адукацыі паміж навуковымі ўстановамі і арганізацыямі ў гандлі і 
прамысловасці, дзяржаўным кіраванні, культуры альбо СМІ. 
Дапамога па стварэнні праектаў і сетак аказваецца ў выглядзе пакрыцця 
выдаткаў на дарогу, харчаванне і пражыванне. Згодна з праграмай 
установы, задзейнічаныя ў праекце, мусяць выплачваць заробкі адпаведным 
выкладчыкам/даследчыкам. Індывідуальныя стыпендыі прысуджаюцца ў 
памеры, неабходным для пакрыцця выдаткаў на дарогу ў абодва канцы, а 
таксама выдаткаў на пражыванне і харчаванне ў часе навучання. Перавага 
аддаецца праектам, якія маюць на мэце садзейнічанне працэсу эканамічнага і 
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палітычнага рэфармавання і стварэння розных установаў у Балтыйскім рэгіёне. 
Падтрымліваецца актыўны ўдзел жанчын. 
Падача заяваў на атрыманне стыпендыяў для стварэння праектаў і сетак
Заявы могуць падаваць шведскія альбо замежныя ВНУ.
Да заяваў неабходна прыкладаць дакументы, якія паказваюць актыўную 
зацікаўленасць другога боку ў стварэнні запланаванага праекта альбо сеткі.
Індывідуальныя стыпендыі
Гэтыя стыпендыі прысуджаюцца для навучання і правядзення даследаванняў ва 
ўніверсітэтах і ўніверсітэцкіх каледжах Швецыі. Удзел могуць браць студэнты, 
якія навучаюцца на пераддыпломным, магістэрскім альбо паслядыпломным 
узроўні. Стыпендыі прысуджаюцца для навучання/правядзення даследаванняў 
тэрмінам ад аднаго месяца да двух навучальных гадоў. Навучанне, для якога 
прысуджаецца стыпендыя, мусіць адпавядаць альбо дапаўняць папярэдняе 
навучанне. Таксама стыпендыі прысуджаюцца для практычнай працы, 
звязанай з навучаннем. 

Падача заяваў на атрыманне індывідуальных стыпендыяў
Калі вы жадаеце навучацца ў Швецыі на пераддыпломным узроўні:
Установа, у якой вы жадаеце навучацца, павінна прыняць вас, бо Вам неабходна 
будзе прадставіць ліст аб прыёме ад гэтай установы. Вы не можаце атрымаць 
стыпендыю, калі:
• На час прысуджэння стыпендыі вы ўжо жывяце ў Швецыі на працягу двух 

альбо больш гадоў.
• Вы маеце пасведчанне на жыхарства ў Швецыі.
• Вы маеце пасведчанне на дазвол на працу ў Швецыі і не з’яўляецеся 

грамадзянінам ЕС. 
Для атрымання стыпендыяў няма ўзроставых абмежаванняў. Аднак, неабходна 
свабодна валодаць англійскай мовай. Падаваць заявы можна нават, калі вы 
ўжо навучаецеся ў Швецыі пры ўмове, што вы адпавядаеце вышэй згаданым 
патрабаванням. 
Прасачыце за тым, каб да заявы былі прыкладзеныя ўсе неабходныя дакументы. 
Стыпендыі прысуджаюцца ў памеры, неабходным для пакрыцця выдаткаў на 
дарогу ў абодва канцы, а таксама выдаткаў на пражыванне і харчаванне ў 
часе навучання. 
Калі вы жадаеце навучацца ў аспірантуры, правесці частку навучання 
на атрыманне ступені доктара філасофіі ў Швецыі, альбо ажыццяўляць 
даследаванне на паслядоктарскім узроўні, вам неабходна выканаць указанні 
для атрымання стыпендыяў SI для навучання ў аспірантуры/ правядзення 
даследаванняў, якія змешчаныя на 
http://www.sweden.se/templates/cs/Article____7472.aspx
Калі вы жадаеце навучацца на магістэрскім узроўні ў Швецыі, вам неабходна 
выканаць указанні для атрымання стыпендыяў SI для навучання на атрыманне 
ступені магістра, якія змешчаныя на 
http://www.sweden.se/templates/cs/Article____7471.aspx
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Стыпендыі для кароткатэрміновых наведванняў
Стыпендыі для кароткатэрміновых наведванняў прызначаныя для правядзення 
навукоўцамі з Балтыйскага рэгіёну даследаванняў, выступаў з лекцыямі і іншага 
актыўнага ўдзелу ў навуковых канферэнцыях у Швецыі. Іншая дапамога для 
ўдзелу ў канферэнцыях не аказваецца, таксама не аказваецца дапамога для 
арганізацыі канферэнцыяў. Стыпендыі для кароткатэрміновых наведванняў 
прысуджаюцца тэрмінам ад 1 да 2 тыдняў у выглядзе грантаў, якія пакрываюць 
выдаткі на дарогу, харчаванне і пражыванне. 

Падача заяваў на атрыманне стыпендыяў
для кароткатэрміновых наведванняў
У заяву на атрыманне стыпендыі для кароткатэрміновых наведванняў 
могуць быць уключаныя максімум тры чалавекі; калі ўключаная адна асоба, 
падаваць заяву неабходна, выкарыстоўваючы бланк заявы для атрымання 
індывідуальных стыпендыяў (змешчаны на http://www.studyinsweden.se). Калі 
ў заяву ўключаныя два альбо тры чалавекі, неабходна выкарыстоўваць бланк 
заявы для праектаў і сетак (змешчаны на http://www.studyinsweden.se).
Заявы на атрыманне стыпендыяў для кароткатэрміновых наведванняў 
мусяць быць пададзеныя ў Шведскі інстытут не пазней за восем тыдняў да 
запланаванай паездкі. Калі ласка, адсылайце заявы на наступны адрас:

Swedish Institute
Box 7434
SE-103 91 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 20 72 48
grant@si.se

Праграма стыпендыяў для замежных студэнтаў

Браць удзел у Праграме стыпендыяў для замежных студэнтаў могуць 
грамадзяне любой краіны, за выключэннем скандынаўскіх краінаў: Швецыі, 
Даніі, Фінляндыі, Ісландыі і Нарвегіі. Пытаннямі гэтых стыпендыяў займаецца 
Шведскі інстытут, таксама ён аказвае дапамогу пры навучанні на магістэрскім 
узроўні альбо ў аспірантуры ў шведскіх ВНУ. Каб атрымаць больш падрабязную 
інфармацыю, звяртайцеся, калі ласка, у найбліжэйшае прадстаўніцтва 
Шведскага інстытута http://www.si.se 
Каб атрымаць больш падрабязную інфармацыю наконт стыпендыяў, наведайце, 
калі ласка, гэты вэб-сайт http://www.studyinsweden.se (раздзел Scholarships)
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Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Шведскі інстытут (Svenska Institutet)
http://www.si.se, http://www.studyinsweden.se

Амбасада Швецыі ў Маскве
Вул. Масфільмаўская, 60
Масква
http://www.sweden.ru/rus/index.htm

Аддзел па супрацоўніцтве ў галіне навуковых даследаванняў (SAREC) 
Шведскага агенцтва міжнароднага развіцця (SIDA)
http://www.sida.se
Офіс міжнародных праграмаў
http://www.programkontoret.se
Скандынаўская асацыяцыя ўніверсітэтаў
http://www.suhf.se
Міністэрства адукацыі і навукі
http://www.regeringen.se
Нацыянальнае агенцтва па пытаннях вышэйшай адукацыі
http://www.hsv.se
Асацыяцыя шведскіх вышэйшых навучальных установаў
http://www.suhf.se
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Эстонія

Агульная інфармацыя пра Эстонію 

Эстонія – найменшая з трох прыбалтыйскіх краінаў, размешчаная на паўночна-
ўсходнім узбярэжжы Балтыйскага мора. Эстонія мяжуе з Латвіяй на поўдні і 
Расійскай Федэрацыяй на ўсходзе і мае цесныя культурныя і моўныя сувязі 
з Фінляндыяй. Сталіца краіны – горад Талін. Насельніцтва краіны складае 
прыкладна 1.4 мільёна чалавек. Найбуйнейшымі этнічнымі групамі з’яўляюцца 
эстонцы, якія складаюць 68,4 % ад агульнай колькасці насельніцтва, рускія – 
25,6 %, украінцы – 2,1 %, беларусы – 1,3 % і г.д. Афіцыйная мова – эстонская. 
Больш падрабязная інфармацыя: http://www.vm.ee/estonia/ 
http://www.riik.ee/ru/ 
http://www.einst.ee/ 
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Сістэма вышэйшай адукацыі

У Эстоніі існуе падвойная сістэма вышэйшай адукацыі, якая складаецца 
з дзвюх галінаў – тэарэтычнай (акадэмічнай) вышэйшай адукацыі і 
прафесійнай вышэйшай адукацыі. Пачынаючы з 2002/2003 навучальнага 
году, акадэмічная галіна мае тры ўзроўні. Навучанне з атрыманнем 
ступені бакалаўра фарміруе першы цыкл, а навучанне з атрыманнем 
ступені магістра – другі. Найвышэйшая ступень універсітэцкай адукацыі 
– ступень доктара. Тэарэтычнае навучанне праводзіцца ва ўніверсітэтах. 
Прафесійную вышэйшую адукацыю можна атрымаць у адукацыйнай 
установе, якая з’яўляецца часткай структуры ўніверсітэту, у прафесійнай 
ВНУ альбо ў прафесійна-тэхнічнай навучальнай установе. Усе дыпломы 
аб атрыманні вышэйшай адукацыі і ступені канчаткова пацвярджаюць 
атрыманне кваліфікацыі ў галіне вышэйшай адукацыі. Усе прызнаныя 
дзяржаўныя і грамадскія ВНУ маюць права выдаваць дыпломы дзяржаўнага 
ўзору пэўнага фармату з адпаведным зместам. Прыватныя ВНУ маюць 
права выдаваць дыплом дзяржаўнага ўзору толькі тым выпускнікам, якія 
скончылі акрэдытаваную вучэбную праграму. Закон аб дыпломе, прыняты 
ўрадам, рэгламентуе форму і змест дыплома дзяржаўнага ўзору. Вынікам 
вялікай рэформы вышэйшай адукацыі і рэарганізацыі вучэбных праграмаў у 
рамках выканання Балонскага працэсу стала тое, што ўпершыню ў гісторыі 
вышэйшай адукацыі Эстоніі эстонскія ўніверсітэты ўвялі двухцыклавую 
структуру 3+2 (бакалаўр-магістр) для тых, хто пачаў навучацца з 2002/2003 
навучальнага году. Першая кваліфікацыя, атрыманая ў новай структуры, 
гэта bakalaureusekraad. На гэтым этапе атрымліваюць базавыя веды і 
навыкі па пэўнай спецыяльнасці. Гэтая “новая” bakalaureusekraad (ступень 
бакалаўра) прысуджаецца пасля трох гадоў навучання (па некаторых 
праграмах мінімальны тэрмін навучання складае 4 гады).

Пасля сканчэння навучання па праграмах на атрыманне ступені бакалаўра 
студэнты могуць прадоўжыць навучацца на другім цыкле, які вядзе да 
атрымання ступені magistrikraad (магістр). Навучанне на атрыманне 
ступені магістра прысвечанае паглыбленай падрыхтоўцы да больш вузкай 
спецыялізаванай галіны. Тэрмін навучання на атрыманне ступені магістра – 1 
–2 гады. “Новая” ступень magistrikraad з’яўляецца неабходнай перадумовай 
для таго, каб займаць прафесійныя пасады, на якіх патрэбны дыплом аб 
вышэйшай адукацыі па такіх спецыяльнасцях, як інжынер, эканаміст, юрыст, 
выкладчык і г.д. Новая двухцыклавая структура ўжываецца ў дачыненні да 
большасці дысцыплінаў за выняткам медыцыны, стаматалогіі, аптэчнай 
справы, ветэрынарнай медыцыны, архітэктуры, школьных настаўнікаў (1 –6 
класы) і грамадзянскага будаўніцтва. 
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Гэтыя доўгія аднацыклавыя праграмы называюцца комплекснымі праграмамі 
па навучанні для атрымання ступені бакалаўра і магістра з намінальным 
тэрмінам навучання 5 альбо 6 гадоў. Вынікам навучання з’яўляецца 
атрыманне ступені magistrikraad (магістр). Ступень, атрыманая па сканчэнні 
аспірантуры, гэта doktorikraad (ступень доктара), яна прысуджаецца па 
сканчэнні 3 –4 гадоў навучання і правядзення даследаванняў на доктарскім 
узроўні. 
Мова выкладання і курсавых праектаў звычайна эстонская. Аднак усё 
большая колькасць курсаў і вучэбных праграмаў на атрыманне ступені 
магістра прапаноўваюцца па-англійску, а часам і на іншых мовах. Некаторыя 
вышэйшыя навучальныя ўстановы прапаноўваюць курсы на рускай мове 
для рускамоўных студэнтаў, а некаторыя – толькі па-англійску. У Эстоніі 
дзейнічаюць шэсць дзяржаўных універсітэтаў, пяць прыватных універсітэтаў, 
дзевяць дзяржаўных прафесійных ВНУ, адзінаццаць прыватных прафесійных 
вышэйшых навучальных установаў, адна дзяржаўная і тры прыватныя 
прафесійна-тэхнічныя навучальныя ўстановы, якія прапаноўваюць 
прафесійную вышэйшую адукацыю. Больш падрабязную інфармацыю, а 
таксама спіс ВНУ можна знайсці на: http://www.smartestonia.ee 

Стыпендыі

Студэнцкая стыпендыя для суайчыннікаў/ Дзяржаўная праграма для 
экспатрыянтаў.

Галіна навучання альбо даследаванняў: усе галіны
Мэтавая група: студэнты эстонскага паходжання, якія пражываюць за мяжой 
(таксама і ў Беларусі), маюць сярэднюю альбо вышэйшую адукацыю і пастаянна 
не пражывалі на тэрыторыі Эстоніі на працягу мінімум 10 гадоў. 
Орган, які выдаткоўвае грант: Міністэрства адукацыі і даследаванняў. 
Тэрмін, на які выдаткоўваецца грант: стыпендыі прысуджаюцца для навучання 
на атрыманне ступені бакалаўра альбо магістра ў эстонскіх вышэйшых 
навучальных установах. Перад тым, як пачынаць навучанне на атрыманне 
ступені бакалаўра альбо магістра, стыпендыят мае права на год інтэнсіўнага 
вывучэння эстонскай мовы ва ўніверсітэце, які дае такую магчымасць. Маючы 
добрыя вынікі па сканчэнні навучання на атрыманне ступені бакалаўра, студэнт 
мае права звяртацца з заявай аб працягу стыпендыі з мэтай атрымання ступені 
магістра. 
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Выплаты па гранце: стыпендыя пакрывае выдаткі на навучанне стыпендыята 
ў грамадскім універсітэце альбо на атрыманне ступені бакалаўра ці магістра ў 
дзяржаўнай прафесійнай ВНУ. Таксама кожны месяц выплачваецца грашовая 
дапамога на пражыванне і, пры наяўнасці добрай паспяховасці, – студэнцкая 
дапамога. Кампенсуецца базавы кошт дзяржаўнай пошліны за пасведчанне на 
права жыхарства, за медыцынскі агляд, а таксама выдаткі на дарогу ў абодва 
канцы два разы на год. 
Працэдура адбору: пытанні аб прысуджэнні стыпендыяў вырашаюцца 
Наглядальнай радай Праграмы “Суайчыннікі”, прызначанай урадам 
Рэспублікі. 
Больш падрабязная інфармацыя: Міністэрства адукацыі і даследаванняў 
http://www.hm.ee 

Моўная праграма для карэннага народу Рэспублікі Эстонія
Галіна навучання альбо даследаванняў: усе галіны
Мэтавая група: студэнты-носьбіты ўрала-алтайскіх моваў, пажадана студэнты 
выпускных курсаў. Прэтэндэнты мусяць, як правіла, па-майстэрску валодаць 
сваёй роднай урала-алтайскай мовай і на момант падачы заявы скончыць 
першы год навучання ў вышэйшай навучальнай установе альбо скончыць 
сярэднюю прафесійную навучальную ўстанову. 
Орган, які выдаткоўвае грант: Рада праграмы.
Тэрмін, на які выдаткоўваецца грант: поўны курс навучання.
Выплата дапамогі згодна з грантам: праграма гарантуе атрыманне адукацыі 
бясплатна, а таксама атрыманне грашовай дапамогі раз на месяц. 
Больш падрабязная інфармацыя: 
http://www.suri.ee/hp/index-en.html#_Toc93725759 
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Дзе атрымаць больш падрабязную інфармацыю?

Міністэрства адукацыі і даследаванняў
http://www.hm.ee 
Установа “Archimedes” – нацыянальны орган, адказны за міжнароднае 
супрацоўніцтва і абмен у галіне вышэйшай адукацыі з мэтай каардынацыі і 
ажыццяўлення розных праграмаў і праектаў ЕС.
http://www.archimedes.ee 
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Дзе можна знайсці гэты даведнік?

Аддзяленне Прадстаўніцтва Еўрапейскай Камісіі ва Ўкраіне і Беларусі 
“Тасіс-офіс” 
Вул. Энгельса, 34A
220030 Мінск, Беларусь
Тэл.: +375 17 328 6613
Факс: +375 17 289 1281
Сайт у інтэрнэце: http://www.delblr.ec.europa.eu/

Цэнтр еўрапейскай дакументацыі ў Мінску
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Пр. Незалежнасці, 4, кабінет 112
220050 Мінск, Беларусь
Тэл: +375 17 209 5446 
 +375 17 209 5347
e-mail: vorotilina@bsu.by
Сайт у інтэрнэце: www.ced.bsu.by

Амбасады Краінаў-сябраў Еўрапейскага Саюза ў Мінску

Электронную версію гэтага даведніка можна знайсці на вэб-сайце 
Прадстаўніцтва Еўрапейскай Камісіі ў Беларусі:  http://www.delblr.ec.europa.eu/ 
Калі ласка, глядзіце раздзел “Крыніцы інфармацыі”, падраздзел “Віртуальная 
бібліятэка”: http://www.delblr.ec.europa.eu/page2583.html
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Інфармацыя пра Еўрапейскі Саюз

Інфармацыя на ўсіх афіцыйных мовах Еўрапейскі Саюз змешчаная            
ў інтэрнэце. 
Доступ да яе можна атрымаць праз сэрвер Europa (http://www.europa.eu/).

Дадзеная публікацыя не абавязкова адлюстроўвае афіцыйны пункт гледжання 
Еўрапейскай Камісіі. 
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