
GEMMA - Erasmus Mundus Master Degree in Women's and Gender Studies 
Это программа последипломного образования, которая состоит из двух лет обучения (120 
ECTS) в двух выбранных центрах из семи престижных европейских университетов, 
участвующих в Консорциуме. 
Финансирование: полное 
Дедлайн: 12 января, 2022 года 
Подробнее: https://masteres.ugr.es/gemma/pages/inscripcion   
 

Программа SolvED - предназначена вдохновлять, поддерживать молодёжь 
использовать свой разум для поиска лучших решений проблем 

Молодежный инновационный конкурс Solv[ED] приветствует заявки, касающиеся одного из 
четырех столпов Solve: обучения, здоровья, устойчивого развития и экономического 
процветания. Кроме того, мы приветствуем решения, направленные на удовлетворение 
неудовлетворенных социальных, экологических или экономических потребностей, не 
охваченных четырьмя основными направлениями, подробнее об этом см. Ниже. 
SolvED Innovation Challenge 2022 
Идеи/решения должны касаться неудовлетворенных социальных, экономических или 
экологических потребностей и быть техническими обоснованными. 
Исходные данные: 
- Возраст от 24 лет 
- Решения должны быть технически обоснованные 
- Призовой фонд в размере $200 000 
- Наставничество и обучение от членов MIT 
Дедлайн: 18 января 2022 года  
Подробнее: https://solve.mit.edu/challenges/solv-ed-youth-innovation-challenge#challenge-
subnav-offset  
 

Программа обмена Cross-culture в Германии 
Стипендии IFA для сотрудников организаций на Укрепление Гражданского общества 

Программа кросс-культуры (ПКК) ежегодно финансирует около 120 специалистов и 
преданных делу добровольцев из 46 стран. В течение двух-трех месяцев пребывания, 
связанного с работой, в принимающих организациях Германии или странах-партнерах ПКК, 
участники углубляют свой опыт, устанавливают новые контакты и приобретают 
межкультурные навыки. В свою очередь, организации принимающие участие, извлекают 
выгоду из опыта региональных знаний и сетей стипендиатов ПКК. Участники также могут 
посещать межкультурные семинары, сетевые и профессиональные мероприятия, 
проводимые ПКК. Вернувшись к своей повседневной трудовой жизни, участники затем 
привносят полученный опыт в свою домашнюю организацию. 
Направления: Устойчивое развитие 
Медиа и культура 
Цифровое общество.  
Критерии: Возраст от 23 лет 
Минимум 2 года опыта работы или волонтёрства 
Владение английским, знание немецкого будет преимуществом. 
IFA покроет следующие расходы для участников из-за рубежа: 
ежемесячная стипендия в размере 550 евро плюс покрытие расходов на авиабилеты туда 
и обратно, проживание, ежемесячный билет на общественный транспорт в пределах 
города проживания стипендиата, медицинскую страховку, возмещение любых понесенных 
визовых сборов 
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Дэдлайн: 31 января 2022 
Подробнее: https://www.ifa.de/en/fundings/ccp-fellowships/#section2  
 

Стипендия для обучения в Румынии 
Стипендии правительства Румынии предназначены для студентов из стран, не входящих в 
Европейский Союз. Стипендии распространяются на программы бакалавриата, 
магистратуры и PhD. Программы бакалавриата и магистратуры ведутся на румынском 
языке, PhD - можно выбрать язык. Кандидатам, не знающим румынский, предлагается один 
дополнительный подготовительный год для изучения языка. Студенты будут освобождены 
от оплаты регистрационных взносов, платы за обучение, проживание и будут получать 65-
85 евро в месяц. Доступные направления обучения: архитектура, изобразительное 
искусство, румынская культура и цивилизация, журналистика, политические науки, 
инженерия, педагогические науки, социальные и гуманитарные науки, технические 
исследования, нефть и газ, сельскохозяйственные науки, ветеринария. 
Дедлайн: 15.03.2022 
Подробнее: https://is.gd/ECsEzY  
 

Более 2000 стипендии и грантов из Германии 2022 
Стипендии на обучение в Германии для иностранных студентов Heinrich Boll (1000 

стипендий). 
Немецким и иностранным студентам из любых дисциплин и высших учебных заведений 
предлагается подать заявку на получение стипендии Фонда, который тесно связан с 
немецкой Партией зеленых. Кандидаты должны положительно относиться к зеленым 
идеалам, иметь отличные оценки и академическую успеваемость, а также участвовать в 
общественной и политической жизни. Целевая группа: Стипендия предназначена для 
особо одаренных студентов из Германии и из-за рубежа. Кандидаты из любой дисциплины 
и высшего учебного заведения имеют право на финансирование: талантливые студенты, 
демонстрирующие отличные перспективы для будущей академической и 
профессиональной карьеры. Более того, кандидаты демонстрируют вовлеченность в 
соответствии с ценностями зеленой политики. 
Знание немецкого языка обязательно (В2) 
Дедлайн: 1 марта 2022 
Подробнее: https://cutt.ly/Jhw49fs  
 

Стипендия фонда Фридриха Эберта (FES) для иностранных студентов в Германии (40 
стипендий) 

Кандидатами являются студенты из Азии, Африки, Латинской Америки, постсоветских 
государств, а также стран Восточной и Юго-Восточной Европы (ЕС). Студенты в любой 
предметной области имеют право подать заявку, если они демонстрируют отличные 
академические достижения, желают учиться в Германии, привержены ценностям 
социальной демократии и живут в соответствии с ними. Стипендии присуждаются 
студентам с высокой успеваемостью и включают комплексную программу семинаров, 
направленную на повышение социальных компетенций и академических навыков 
кандидатов. Каждый год до 40 студентов получают спонсорские взносы. Им ежемесячно 
выплачивается сумма в размере 861 евро, а также финансируются расходы на 
медицинскую страховку. Студенты с ребенком получают семейное пособие в размере 276 
евро.  
Знание немецкого языка обязательно (DSH level 2) 
Дедлайн: апрель-май 2022 
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Подробнее: https://cutt.ly/dhw7fP2  
 
Ежегодная стипендия Германии 2022-2023 (460 стипендий).  
Стипендии выдаются для программ магистратуры и PhD.  
Дедлайны разные. 
Подробнее: https://cutt.ly/Uhw7N2D  
 

Бесплатные онлайн-курсы от UK Open University (1000 курсов) 
UK Open University предлагает около 1000 бесплатных онлайн-курсов по 8 различным 
предметам. При успешном завершении курсов вы сможете получить бесплатный 
сертификат. 
Подробнее: https://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue  
 

Matteo Ricci S.J. International Award — стипендия на учёбу в Creighton University США 
Для желающих получить степень бакалавра или магистра. 
Стипендия полностью покрывает стоимость обучения. 
Стипендии, присуждаемые исключительно иностранным студентам 
Все иностранные студенты, подавшие заявление в Крейтон до 1 марта 2022 года, 
автоматически рассматриваются для получения премии Маттео Риччи, S.J. Awards.  Мы 
ищем студентов, которые добиваются успехов в классе, студентов с выдающимся талантом, 
студентов, которые отдают должное своим общинам. 
Дедлайн 1 марта 2022 
Подробнее: https://clck.ru/ZM4gC  
 

GEMMA - Erasmus Mundus Master Degree in Women's and Gender Studies 
Бұл консорциумға қатысатын жеті беделді еуропалық университеттердің екі таңдалған 
орталығында екі жылдық оқудан (120 ECTS) тұратын жоғары оқу орнынан кейінгі 
бағдарлама. 
Қаржыландыру: толық 
Мерзімі: 12 қаңтар, 2022 жыл 
Толығырақ: https://masteres.ugr.es/gemma/pages/inscripcion    
 

SolvED бағдарламасы-жастарды шабыттандыруға, қолдауға, проблемалардың ең 
жақсы шешімдерін іздеу үшін өз ақыл-ойын пайдалануға арналған 

Solv[ED] жастардың инновациялық байқауы Solve-дің төрт тірегінің біріне қатысты 
өтініштерді құптайды: оқыту, Денсаулық, тұрақты даму және экономикалық өркендеу. 
Сонымен қатар, біз төрт негізгі бағытта қамтылмаған қанағаттандырылмаған әлеуметтік, 
экологиялық немесе экономикалық қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған 
шешімдерді құптаймыз, толығырақ төменде қараңыз. 
SolvED Innovation Challenge 2022 
Идеялар / шешімдер қанағаттандырылмаған әлеуметтік, экономикалық немесе 
экологиялық қажеттіліктерге қатысты болуы керек және техникалық негізделген болуы 
керек. 
Бастапқы деректер: 
- 24 жастан бастап 
- Шешімдер техникалық негізделген болуы керек 
- $200 000 мөлшеріндегі жүлде қоры 
- Mit мүшелерінен тәлімгерлік және оқыту 
Мерзімі: 2022 жылғы 18 қаңтар  
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Толығырақ: https://solve.mit.edu/challenges/solv-ed-youth-innovation-challenge#challenge-
subnav-offset   
 

Германиядағы Cross-culture алмасу бағдарламасы 
Азаматтық қоғамды нығайтуға ұйымдардың қызметкерлеріне арналған IFA стипендиялары 
Кросс-мәдениет бағдарламасы (ПКК) жыл сайын 120 елден келген 46-ға жуық маман мен 
адал еріктілерді қаржыландырады. Германияның қабылдаушы ұйымдарында немесе ПКК 
серіктес елдерінде жұмыспен байланысты болған екі-үш ай ішінде қатысушылар өз 
тәжірибелерін тереңдетеді, жаңа байланыстар орнатады және мәдениетаралық 
дағдыларға ие болады. Өз кезегінде, қатысатын ұйымдар аймақтық білім тәжірибесінен 
және ПКК стипендиаттарының желілерінен пайда көреді. Сондай-ақ, қатысушылар 
мәдениетаралық семинарларға, ПКК өткізетін желілік және кәсіби іс-шараларға қатыса 
алады. Күнделікті жұмыс өміріне қайта оралғанда, қатысушылар алған тәжірибелерін үй 
ұйымына әкеледі. 
Бағыттары: тұрақты даму 
Медиа және мәдениет 
Сандық қоғам.  
Критерийлер: 23 жастан бастап 
Кем дегенде 2 жыл жұмыс тәжірибесі немесе еріктілік 
Ағылшын тілін білу, неміс тілін білу артықшылық болады. 
IFA шетелден келген қатысушылар үшін келесі шығындарды жабады: 
ай сайынғы стипендия 550 Еуро, сонымен қатар бару және қайту рейстеріне, тұруға, 
стипендиат тұратын қала шегінде қоғамдық көлікке ай сайынғы билет, медициналық 
сақтандыру, кез келген визалық алымдарды өтеу 
Мерзімі: 31 қаңтар 2022 
Толығырақ: https://www.ifa.de/en/fundings/ccp-fellowships/#section2   
 

Румынияда оқуға арналған Стипендия 
Румыния Үкіметінің стипендиялары Еуропалық одаққа кірмейтін елдердің студенттеріне 
арналған. Стипендиялар бакалавриат, магистратура және PhD бағдарламаларына 
қолданылады. Бакалавриат және магистратура бағдарламалары румын тілінде жүргізіледі, 
PhD-тілді таңдауға болады. Румын тілін білмейтін үміткерлерге тіл үйренуге бір қосымша 
дайындық жылы ұсынылады. Студенттер тіркеу жарнасын төлеуден, оқу, тұру ақысын 
төлеуден босатылады және айына 65-85 евро алады. Оқытудың қол жетімді бағыттары: 
сәулет, бейнелеу өнері, румын мәдениеті және өркениеті, журналистика, саяси ғылымдар, 
инженерия, педагогикалық ғылымдар, Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар, 
техникалық зерттеулер, мұнай және газ, ауылшаруашылық ғылымдары, ветеринария. 
Мерзімі: 15.03.2022 
Толығырақ: https://is.gd/ECsEzY   
 

2000-нан астам Германиядан стипендиялар мен гранттар 2022 
Heinrich Boll халықаралық студенттеріне арналған Германияда оқу стипендиясы (1000 

стипендия). 
Кез-келген пәндер мен жоғары оқу орындарының неміс және шетелдік студенттеріне 
Германияның жасыл партиясымен тығыз байланысты Қордың стипендиясына өтініш беру 
ұсынылады. Үміткерлер жасыл идеалдарға оң көзқараспен қарауы керек, жақсы бағалары 
мен академиялық үлгерімі болуы керек, сонымен қатар қоғамдық және саяси өмірге 
қатысуы керек. Мақсатты топ: Стипендия Германиядан және шетелден келген ерекше 
дарынды студенттерге арналған. Кез-келген пәннен және жоғары оқу орнынан үміткерлер 
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қаржыландыруға құқылы: болашақ академиялық және кәсіби мансаптың тамаша 
перспективаларын көрсететін талантты студенттер. Сонымен қатар, үміткерлер жасыл 
саясаттың құндылықтарына сәйкес тартылатындығын көрсетеді. 
Неміс тілін білу міндетті (В2) 
Мерзімі: 1 наурыз 2022 
Толығырақ: https://cutt.ly/Jhw49fs   
 

Фридрих Эберт қорының (FES) Германиядағы шетелдік студенттерге арналған 
стипендиясы (40 стипендия) 

Үміткерлер-Азия, Африка, Латын Америкасы, посткеңестік мемлекеттер, сондай-ақ Шығыс 
және Оңтүстік-Шығыс Еуропа (ЕО) елдерінің студенттері. Кез-келген пән бойынша 
студенттер, егер олар жақсы академиялық жетістіктерге қол жеткізсе, Германияда оқығысы 
келсе, әлеуметтік демократия құндылықтарын ұстанса және соған сәйкес өмір сүрсе, өтініш 
беруге құқылы. Стипендиялар үлгерімі жоғары студенттерге беріледі және үміткерлердің 
әлеуметтік құзыреттері мен академиялық дағдыларын арттыруға бағытталған 
семинарлардың кешенді бағдарламасын қамтиды. Жыл сайын 40-қа жуық студент 
демеушілік жарналар алады. Оларға ай сайын 861 евро төленеді, сонымен қатар 
медициналық сақтандыру шығындары қаржыландырылады. Балалары бар Студенттер 276 
еуро көлемінде отбасылық жәрдемақы алады.  
Неміс тілін білу міндетті (DSH level 2) 
Мерзімі: сәуір-мамыр 2022 
Толығырақ: https://cutt.ly/dhw7fP2   
 
Германияның жыл сайынғы стипендиясы 2022-2023 (460 стипендия).  
Стипендиялар магистратура және PhD бағдарламаларына беріледі.  
Дедлайны әр түрлі. 
Толығырақ: https://cutt.ly/Uhw7N2D   
 
UK Open University-ден тегін онлайн-курстар (1000 курс) 
UK Open University 8 түрлі пән бойынша 1000-ға жуық тегін онлайн курстар ұсынады. 
Курстарды сәтті аяқтаған жағдайда, сіз тегін сертификат ала аласыз. 
Толығырақ: https://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue   
 

Matteo Ricci S. J. International Award-Creighton University АҚШ-та оқуға стипендия 
Бакалавр немесе магистр дәрежесін алғысы келетіндер үшін. 
Стипендия оқу құнын толығымен жабады. 
Тек қана шетелдік студенттерге берілетін стипендиялар 
2022 жылдың 1 наурызына дейін Крейтонға өтініш берген барлық шетелдік студенттер 
Маттео Риччи, S. J. Awards сыйлығын алу үшін автоматты түрде қарастырылады.  Біз 
сыныпта жетістікке жеткен студенттерді, ерекше таланты бар студенттерді, өз 
қауымдастықтарына құрмет көрсететін студенттерді іздейміз. 
Мерзімі 1 наурыз 2022 
Толығырақ: https://clck.ru/ZM4gC  
 

https://cutt.ly/Jhw49fs
https://cutt.ly/dhw7fP2
https://cutt.ly/Uhw7N2D
https://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue
https://clck.ru/ZM4gC

