Конкурс на отримання стипендій на виконання магістерських робіт
в співпраці з Університетом Гайзенхайму (Німеччина) в рамках
програми Leonhard Euler Programm 2020 – 2021 (DAAD)
До уваги студентів 1 курсу освітнього ступеня «Магістр» спеціальності
«Харчові технології», освітні програми: «Сенсорний аналіз в харчових
технологіях» та «Технології продуктів бродіння та виноробства»
Кінцева дата подачі документів: 06 лютого 2020 року, 12:00
Одеська національна академія харчових технологій в партнерстві з Університетом
Гайзенхайму в рамках реалізації проекту "Formation of the image of local wines
from the countries of the New Old World» подають заявку на грант до Німецької
служби академічного обміну (DAAD https://www.daad-ukraine.org/uk/) на
фінансування стипендій найкращим кандидатам.
Про програму. Стипендійна програма Леонарда Ейлера створена для підтримки
молодих науковців переважно в галузі інженерних та природничих наук, які
займаються написанням дипломної, магістерської работи або кандидатської
дисертації. Стипендія у розмірі 150 Євро надається “sur place”, тобто в Україні, на
строк 7-9 місяців. Наприкінці цього періоду всім стипендіатам також буде
профінансована одномісячна поїздка до Університету Гайзенхайму.
Цілі програми:
• активізація контактів молодих дослідників / студентів з німецькими
університетами
• підвищення кваліфікації молодих дослідників
• підтримка структурних змін в рамках Болонського процесу.
Про конкурс. Відповідно до потреб проекту студенти 1 курсу освітнього ступеня
«Магістр» спеціальності «Харчові технології» (освітні програми: «Сенсорний
аналіз в харчових технологіях» та «Технології продуктів бродіння та
виноробства») мають можливість отримати стипендії на 2020/2021 н.р. для
виконання магістерських робіт в рамках наступних тем:
1. The formation of the image of Ukrainian wines in Ukraine
2. The study of preferences of Ukrainian consumers of wine
3. The formation of the image of Ukrainian wines in foreign markets
4. Wine tourism in Ukraine
Кандидати повинні відповідати таким вимогам:
– бути студентом ОНАХТ освітнього ступеня «Магістр» за вищевказаною
спеціальністю;
– володіти англійською або німецькою мовами на рівні B1-В2 або вище;
– мати мотивацію для участі в проекті.

Для здобуття стипендії необхідно до 06 лютого 2020 року (включно до 12.00)
подати до деканату факультета ТВ та ТБ наступні документи АНГЛІЙСЬКОЮ
МОВОЮ:
● СV (формат Europass)
● фотокопію закордонного паспорту
● фотокопію диплому бакалавра разом з додатком, завірені в деканаті
● сертифікат про підтвердження знання англійської або німецької мови не
нижче рівня В1 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам,
таким як FCЕ, TOEFL, IELTS)
● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4)
● рекомендаційні листи (за наявності на українській або англійській мовах)
Детальна інформація про Університет Гайзенхайму: h#ps://www.hs-geisenheim.de/en/
Відбір студентів, номінованих на отримання стипендії буде здійснюватися
комісією факультету ТВ та ТБ на чолі з деканом за такими критеріями:
1. CV, досвід роботи в інших проектах - 10 балів
2. Успішність навчання – 40 балів
3. Мотиваційний лист - 15 балів
4. Рекомендаційний лист та соціальна (наукова) діяльність - 10 балів
5. Рівень знання іноземної мови - 25 балів
Увага! Головним критерієм є академічні досягнення. Однак, при
еквівалентних академічних досягненнях перевагу буде віддано кандидатам з
менш благополучними соціально-економічними умовами.

