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 ПРОГРАМА KIRKLAND RESEARCH 
 
 
 

Польсько-Американська Фундація Свободи 
Засновник Програми 

та 
Фундація «Лідери Перетворень» 

Адміністратор Програми 
 

оголошують відкритий конкурс для Кандидатів 
 

з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, 
Таджикистану, Узбекистану та України 

 
 

на стипендію KIRKLAND RESEARCH у 2022 році 
 
 

 
У рамках програми Kirkland Research ми пропонуємо стипендію для дослідницького 
стажування у Польщі впродовж одного семестра у 2022/23 навчальному році для осіб, з 
науковим ступенем кандидата наук, які мають значні наукові досягнення. 
 
ГАЛУЗІ: 

• Економіка і менеджмент 

• Менеджмент у бізнесі, неурядових організаціях, культурі, освіті, охороні здоров’я 

• Публічна адміністрація (державна адміністрація і самоврядування) 

• Право 

• Суспільні науки (соціальна психологія, соціологія) 

• Політичні науки і міжнародні стосунки 

• Охорона довкілля і клімату 

• Питання безпеки і кібербезпеки 

• Антикризове управління 

• Політика розвитку і гуманітарна допомога 
 
До подання заявок запрошуємо кандидатів, які рішуче налаштовані повернутися до своєї 
країни по завершенні стипендіальної програми, щоб втілювати там здобуті знання. 

 
Kirkland Research – це стипендіальна програма, яка передбачає стажування у Польщі з 
середини вересня до кінця січня (І семестр). Стипендіати програми Kirkland Research 
зобов’язані брати участь у наукових семінарах та вести індивідуальну роботу під 
наглядом наукового керівника, у результаті якої учасник має підготувати наукову статтю. 
Підставою для отримання диплому про закінчення Програми є затверджена науковим 

 



2 

 

керівником для друку наукова стаття стипендіата, а також презентація результатів 
роботи під час січневого з’їзду стипендіатів. 
Програма Kirkland Research реалізується одночасно з двосеместровою Стипендіальною 
програмою ім. Лейна Кіркланда. Стипендіати Kirkland Research та Стипендіальної 
програми ім. Лейна Кіркланда спільно беруть участь у програмі під час осінньо-зимового 
семестру, а саме: у вересневому орієнтувально-підготовчому курсі, у двох з’їздах 
стипендіатів (листопад та січень), а також, на вибір, в інших заняттях та підготовчих 
курсах для стипендіатів Кіркланда у період з вересня до січня. 
 
 
ФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ: 
 

• громадянство та місце проживання в одній з країн, охоплених програмою Kirkland 
Research: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, 
Росія, Таджикистан, Узбекистан та Україна; 

• вік до 45 років; 

• досвід наукової роботи – мінімум 4 роки; 

• щонайменше 2-річна перерва після участі в попередній закордонній стипендіальній 
програмі, що тривала понад 6 місяців; 

• наукові досягнення, у т. ч. публікації 

• знання польської або англійської мови на рівні мінімум B2. (У разі знання англійської 
мови на рівні B2, знання польської мови має бути принаймні на рівні A1) 

 
Пропозиція адресована особам, які не брали участі у Стипендіальній програмі ім. Лейна 
Кіркланда, не закінчували аспірантуру у Польща, не викладають у польському виші, а по 
завершенні стипендіальної програми планують втілювати здобуті у рамках програми 
знання у своїх країнах. 
 

 
ФІНАНСОВІ УМОВИ: 
 

• стипендія (щомісячна сума 2200 злотих) протягом 4 місяців 

• проживання протягом 4 місяців 

• повернення коштів на проїзд (приїзд до Польщі та повернення) згідно з 

затвердженими річними лімітами 

• повернення коштів на міський громадський транспорт 

• комплект наукових посібників у сумі до 3500 злотих 

• страхування коштів лікування, страхування цивільної відповідальності та медичне 

страхування у приватних клініках 

• участь в орієнтувальній програмі та з’їзді стипендіатів 

НАБІР: 
 

Відбір кандидатів відбуватиметься у три етапи: 

• I етап – формальна оцінка заяв 

• II етап – оцінка заяв по суті експертами з даних галузей 
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• III етап – кваліфікаційна співбесіда (планується на період 28.03-29.04.2022). 
 

Особам, запрошеним для участі у III етапі, повідомлять про це електронною поштою під 
кінець березня 2022 р. Інформація про кінцеві результати конкурсу буде надіслана 
електронною поштою у травні 2022 р. 
 
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ: 
 
1. Заповнений on-line бланк заяви, який містить такі елементи: 

• анкета з персональними даними 

• наукова діяльність кандидата 

• проект дослідницької праці – обґрунтування участі у програмі Kirkland Research 
разом з пропозиціями щодо використання проведених досліджень (7500-12000 
знаків з пропусками). 

2. Два рекомендаційні листи, що підтверджують дотеперішні досягнення і кваліфікації 
кандидата, а також корисність досліджень, проведених завдяки участі у програмі 
Kirkland Research, для подальшого розвитку кандидата та роботи у професійній або 
суспільній сфері (польською, російською або англійською мовою), надіслані 
електронною поштою. 

3. Копія диплому кандидата наук, надіслана електронною поштою. 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧІ ЗАЯВКИ: 

 
Детальний опис Програми та інструкції щодо заповнення бланку заявки можна знайти 
безпосередньо на інтернет-сайті: www.kirkland.edu.pl або отримати електронною 
поштою, звернувшись до співробітників Програми. 
 
Бланк заявки необхідно заповнити on-line. 
Після заповнення бланку on-line необхідно роздрукувати згенеровану системою 
сторінку, що підтверджує отримання заявки. Підписану сторінку разом з актуальною 
фотографією кандидата необхідно зісканувати та разом зі сканами двох 
рекомендаційних листів та копією диплому кандидата/доктора наук надіслати на 
електронну адресу kirkland@kirkland.edu.pl.  
 
 
ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВ: 
 
Термін подання заяв на стипендію Kirkland Research 2022/23 закінчується: 
 

1 березня 2022 р. 
 

Заяви, надіслані після закінчення вищевказаного терміну, розглядатися не будуть. 
 
ПРОГРАМА СТИПЕНДІЇ: 
 

• Урочисте відкриття Програми та 8-10-денний інформаційно-підготовчий курс 
(середина вересня 2022 р.) 

http://www.kirkland.edu.pl/
mailto:kirkland@fulbright.edu.pl
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• Індивідуальна дослідницька робота в одному з польських академічних осередків: 
Варшава, Краків, Познань, Вроцлав, Люблін (від жовтня 2022 р. до січня 2023 р.) 

• Підготовка наукової статті  

• З’їзди стипендіатів: листопад 2022 р. та січень 2023 р. 

• Участь у курсі польської мови (весь період стипендії) 

• Презентація результатів роботи стипендіата у січні 2023 р. 
 
ПАТРОН ПРОГРАМИ –Лейн Кіркланд (1922-1999), багаторічний лідер американських профспілок 
(AFL-CIO), член Ради Директорів Польсько-Американського Фонду Підприємництва; один з 
ініціаторів заснування Польсько-Американської Фундації Свободи. У 80-х рр. ХХ ст. своєю 
діяльною участю та авторитетом підтримував польську «Солідарність». Також розумів і поділяв 
прагнення свободи та демократії інших народів Центральної та Східної Європи. Отримав найвищі 
відзнаки, зокрема, американську «Медаль Свободи» та польський «Орден Білого Орла». 
 
 

КОНТАКТ: 
Фундація «Лідери Перетворень»  

www.leadersofchange.pl 
 

Program Kirklanda 

al. Jerozolimskie 133 lok. 56, 02-304 Warszawa 

E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl 
www.kirkland.edu.pl 

 
 
 
 
 
 
ПОЛЬСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА ФУНДАЦІЯ СВОБОДИ (PAFW) – Засновник Програми 
 
Фундація розпочала свою діяльність у 2000 році. Головна мета PAFW – зміцнення демократії, 
громадянського суспільства, вирівнювання шансів для індивідуального й суспільного розвитку, 
розвиток ринкової економіки, а також обмін польським досвідом реформування з країнами 
Центральної та Східної Європи. Фундація фінансує свою діяльність з доходів фонду, джерелом 
якого є кошти Польсько-Американського Фонду Підприємництва (PAFP). Дотепер PAFP передав 
до Фундації 250 млн долл. США. З 2000 року Фундація виділила на свої програми понад 224 млн 
долл. США. 
Адміністраторами програм Фундації є різні польські неурядові організації, згідно з принципами 
та процедурами, розробленими Фундацією. 
 
Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда – це довготривала ініціатива PAFW, що бере 
початок у 2000 році. Від 2016 року адміністратором програми є Фундація «Лідери Перетворень». 
Додаткову інформацію про PAFW та її програми можна знайти на інтернет-сайті: www.pafw.pl 
 

     ФУНДАЦІЯ «ЛІДЕРИ ПЕРЕТВОРЕНЬ» (FLP) – Адміністратор Програми 
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Фундація «Лідери Перетворень» була заснована у лютому 2016 року Польсько-Американською 
Фундацією Свободи. Головні завдання Фундації – адміністрування багаторічних програм, 
фінансованих PAFW, а саме Стипендіальної програми ім. Лейна Кіркланда та програми Study 
Tours to Poland. Фундація також є співорганізатором від імені PAFW (разом з Європейським 
Центром у Натоліні та German Marshall Fund) Варшавської Літньої Євроатлантичної Академії 
WEASA. 
Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда та програма Study Tours to Poland перейшли до 
нової Фундації 2016 року разом з досвідченими колективами, які створюють їх вже багато років. 
Об’єднання програм такого профілю та залучення до їх створення нових людей дає можливість 
розширення й збагачення нашої діяльності. Ми будуємо широку пропозицію, адресовану 
активним людям зі Східної Європи, Кавказу та Середньої Азії, які бажають черпати польський 
досвід. У співпраці з науковими майданчиками та інституціями державного і неурядового 
сектору ми пропонуємо щораз ширшу оферту стажувань і наукових поїздок до Польщі. 
Ми створюємо гроно людей, які вірять у сенс змін. 
Додаткову інформацію про Фундацію можна знайти на інтернет-сайті: www.leadersofchange.pl 


