
  
 

Стипендіальна програма для державних службовців для навчання в Коледжі 

Європи в м. Натолін (Польща) в рамках проєкту ЄС Natolin4Capacity Building 

 

Коледж Європи у Натоліні виконує проєкт ЄС «Розбудова потенціалу для інтеграції 

та реформ» – підвищення адміністративної спроможності української державної 

служби до європейської інтеграції через комплексну освітню програму (скорочено - 

Natolin4Capacity Building). 

В рамках проекту планується надати до шести стипендій для українських державних 

службовців для здобуття ступеня магістра з європейських міждисциплінарних студій 

у Коледжі Європи (кампус Натолін) протягом 2022/2023 навчального року.  

 

Обов’язкові вимоги до кандидатів на отримання стипендії: 

 Громадянство України; 

 Робота в органах державної влади або державній установі в підрозділі, що 

відповідає за питання європейської інтеграції України або на посаді, яка 

пов’язана із питаннями європейської інтеграції; Загальний стаж роботи на 

держслужбі – від 1 до 7 років. 

 Згода керівника підрозділу на річне навчання кандидата у Коледжі Європи. 

Детальна інформація щодо стипендій для українських державних службовців 

доступна на сайті проекту Natolin4Capacity Building https://natolin4cb.eu/the-

project/scholarships/  

Кандидати, зацікавлені у навчанні та отриманні стипендії, повинні також відповідати 

академічним вимогам Коледжу Європи: 

• Здобути диплом про вищу освіту за навчальною програмою еквівалентною 

240 або більше кредитам ЄКТС до початку 2022/2023 навчального року; 

• Добре володіти англійською та французькою мовами. Рекомендований рівень – 

не нижче B2 згідно зі шкалою оцінювання Ради Європи. 

Ми радимо зацікавленим особам, що не володіють французькою мовою, негайно по-

чати її вивчення, щоб у разі запрошення їх до етапу співбесіди, вони могли продемон-

струвати принаймні базове володіння нею. Такі кандидати можуть бути зараховані на 

навчання у Коледжі Європи за умови, що вони продовжать інтенсивне вивчення фра-

нцузької мови, щоб досягти принаймні рівня A2/B1 до серпня 2022 року. Коледж Єв-

ропи надає додаткову підтримку майбутнім студентам, організовуючи інтенсивний 

підготовчий курс з французької мови в рамках Літньої мовної академії, яка відбува-

ється безпосередньо перед початком навчального року. Однак слід підкреслити, що 

цього тритижневого курсу недостатньо для досягнення належного рівня французької 

мови особами без базових знань мови. 

• Дослідницький інтерес та/або досвід роботи в галузі європейської інтеграції. 

Детальна інформація щодо процедури набору на навчання викладена на веб-сайті: 

https://www.coleuropenatolin.eu/apply/application-instructions/ (англійською мовою). 

Кандидати подають заявку на навчання онлайн – через спеціалізований портал 
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Коледжу Європи https://admissions.coleurope.eu/login. Якщо кандидат відповідає 

вищезазначеним вимогам для отримання стипендії для українських державних 

службовців, він повинен вказати на свою зацікавленість в отриманні стипендії в 

тексті мотиваційного листа (мотиваційний лист входить до пакету документів, який 

подають кандидати на навчання у Коледжі Європи). 

Додатково, кандидати повинні надіслати заявку на отримання стипендії для 

українських державних службовців на електронну адресу:  natolin4cb@coleurope.eu 

вказавши в темі листа “Application for the scholarship for Ukrainian civil servants”. 

До пакету документів на отримання стипендії належить долучити: 

 Заповнену заявку на отримання стипендії (доступна з 5 грудня 2022 р. за 

посиланням  https://natolin4cb.eu/the-project/scholarships/) 

 Підтвердження подання заявки на навчання у Коледжі Європи (заява від 

кандидат/ки); 

 Документ, який підтверджує факт роботи кандидата в органах державної влади 

(із зазначенням робочого стажу та посади на момент подачі заявки на 

отримання стипендії); 

Додатково кандидати повинні будуть надати: 

Рекомендаційний лист від заступника керівника або керівника державного органу, в 

якому працює кандидат, з підтвердженням згоди на навчання кандидата в Коледжі 

Європи в Натоліні у 2022/2023 рр. навчальному році. Документ необхідно надати у 

відповідь на запит Коледжу Європи в Натоліні не пізніше 30.04.2022. При цьому 

рекомендуємо отримати такий документ якомога раніше, за можливості, вже в січні 

2022 року. 

Заявку на стипендію та додаткові документи потрібно надати англійською мовою. До 

документів українською мовою просимо додати переклад англійською.  

Кандидатів на навчання у Коледжі Європи обиратиме відбіркова комісія Коледжу 

Європи на підставі заявки на навчання та за результатами співбесід, які відбудуться у 

Києві навесні (березень-травень) 2022 року. Залежно від обмежень, пов’язаних із 

пандемією COVID-19, співбесіди можуть проводитися за допомогою засобів 

електронного зв’язку. 

Рішення про надання стипендій на навчання у Коледжі Європи буде прийнято на 

основі списків кращих кандидатів, визначених відбірковою комісією. 

Про результати відбору кандидатів буде повідомлено листом від Коледжу Європи в 

червні 2022 року. Стипендія покриває всі витрати обраних кандидатів, пов’язані із 

навчанням (вартість навчання, проживання і харчування на кампусі Натолін Коледжу 

Європи). 

Кінцевий термін подачі заявки на навчання в Коледжі Європи (на порталі Коледжу) 

19 січня 2022. 

Кінцевий термін подання заявок на отримання стипендії (на електронну скриньку 

natolin4cb@coleurope.eu) 31 січня 2022. 
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Будь-які запитання щодо заявки на навчання слід надсилати на електронну адресу: 

contactnatolin@coleurope.eu. Питання щодо заявки на стипендії для українських 

держслужбовців просимо надсилати на адресу natolin4cb@coleurope.eu. 
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