Стажування в Єврейському університеті в Єрусалимі
для бакалаврів, магістрантів і аспірантів
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
у 2019 році

Організатори: Магістерська програма НаУКМА з юдаїки та Міжнародний
центр університетського викладання юдаїки Єврейського університету в
Єрусалимі за підтримки Фонду «Надав», Вааду України та Української
асоціації юдаїки.
Дати стажування: 21 липня — 18 серпня 2019 р.

Опис та умови
Літнє стажування в Ізраїлі для студентів і аспірантів надає можливості
пошуку й роботи з джерелами та літературою для здійснення власного
дослідження в галузі єврейських студій, а також отримання консультацій
від ізраїльських вчених, які є фахівцями з відповідних дослідницьких тем.
Стажування відбувається в Єрусалимі та охоплює передусім Єврейський
університет в Єрусалимі, а також Національну бібліотеку Ізраїлю та інші
інституції (наприклад, Центральний архів історії єврейського народу,
Центральний сіоністський архів тощо) за потреби. Крім того, під час
стажування відбуваються методологічні семінари та обговорення
результатів роботи кожного з учасників стажування.
У конкурсі беруть участь студенти бакалаврських програм (3-го року
навчання), магістерських програм (1-го року навчання) і Докторської
школи (1-го, 2-го або 3-го років) НаУКМА, дослідницькі теми яких
пов’язані з юдаїкою та які відзначаються успіхами в навчанні.
Перевага надається аплікантам, які мають засвідчений рівень володіння
англійською мовою не нижче В2 та/або у яких середній бал із англійської
не нижчий за 81.
Студенти мають право подаватися на конкурс повторно, проте перевага
надається тим, хто раніше не брав участі у стажуванні.
Організатори надають усебічну консультаційну підтримку, покривають
вартість стажування (включно з семінарами і зустрічами з науковцями),

авіаквитків у обидва напрями в салонах економ-класу та проживання. Інші
витрати забезпечуються за власний кошт.
Учасники стажування зобов’язані на вимогу організаторів надавати
проміжні звіти. Наприкінці стажування кожний учасник подає письмовий
підсумковий звіт із детальним викладом результатів виконаної роботи (4–
5 сторінок, українською мовою). Окремо додається відгук про стажування
(2 сторінки українською та англійською мовами) та 10–15 якісних
фотографій – як індивідуальних, так і групових – з місць стажування
(університет, бібліотека, архів тощо).
Упродовж десяти місяців після завершення стажування, тобто до 18
червня 2020 р., організаторам має бути надано засвідчення реалізації
дослідницького проекту, робота над яким здійснювалася під час
стажування 2019 р. Підтвердженням реалізації проекту може бути виступ
на академічному заході (конференція, семінар, воркшоп тощо),
засвідчений програмою і/або опублікованими тезами, наукова публікація,
написана й успішно захищена бакалаврська або магістерська робота.
У разі відсутності доказів реалізації проекту в зазначені терміни або у
випадку невиконання вимог стажування, аплікант зобов’язаний повернути
витрачені на його стажування кошти. Згодою на ці умови вважається
заповнення і підписання анкети.
Оформлення візи до Держави Ізраїль для громадян України не потрібне,
проте учасники стажування мають володіти паспортом для виїзду за
кордон (бажано біометричним).
Усі учасники стажування зобов’язані самостійно до від’їзду оформити в
Україні індивідуальний поліс страхування на час перебування в Державі
Ізраїль. Організатори не покривають витрат, пов’язаних зі страхуванням.

Вимоги до претендентів
Кандидати на стажування мають заповнити анкету (https://goo.gl/yKUtK5)
та подати в електронному вигляді:
1. Якісно відскановану першу сторінку закордонного паспорта.
2. Відскановану й завірену печаткою довідку з деканату з оцінками за
курси, складені під час останньої сесії, та оцінками за курс з англійської
мови.

3. Опис дослідницького проекту з чітко сформульованими темою,
завданнями, планом (не більше 2 сторінок) та короткою бібліографією (не
більше 3 сторінок)1 українською та англійською мовами двома окремими
файлами.
4. CV з детальною інформацією про освіту, досвід роботи (за наявності),
участь у конференціях, семінарах, школах, стажуваннях тощо, публікації,
володіння мовами (якими та на якому рівні).
5. Приклад власного дослідження (курсова, бакалаврська чи магістерська
робота, дослідницьке есе, стаття тощо).
6. За наявності — диплом або сертифікат, що засвідчує рівень володіння
англійською мовою, івритом та іншими мовами, необхідними для
належного проведення дослідження. Наявність дипломів або сертифікатів
з іноземних мов є додатковою перевагою.
Усі зазначені вище матеріали потрібно надіслати в електронному листі з
темою «Стажування в Ізраїлі – 2019» на адресу MagistJudaica@gmail.com
Термін подання всіх матеріалів – до 23:00 (київський час) 25 лютого
2019 р. Матеріали, надіслані пізніше зазначеного терміну, в неповному
обсязі або з недотриманням вимог, розглянуто не буде.
Список учасників стажування за підсумками засідання конкурсної комісії
буде оприлюднено не пізніше 5 березня 2019 р. та надіслано на
електронні адреси претендентів, зазначені в анкетах.

Для складання бібліографії, особливо врахування тих видань, що наявні в
бібліотеці Єврейського університету в Єрусалимі (на г. Скопус) та Національній
бібліотеці Ізраїлю, можна скористатися пошуковими каталогами, доступними
онлайн: відповідно http://www.mslib.huji.ac.il/ та
1

http://web.nli.org.il/sites/nli/English/Pages/default.aspx

