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MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРА1НИ

пр. Перемоги, 10, m.KhYb, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 
Е - mail: mon@mon.gov.ua, код еДРПОУ 38621185

Кер1вникам заклад1в вищо1 осв1ти

Ров1домляемо, М1жнародний фонд, Мацумае (Япон1я) щор1чно видшяе 
20 стипенд1й для шоземних молодих вчених з метою проведения ними досл1джень в 
японських державних та/або приватних )011верситетах, наукових центрах або компан1ях.

Тривалгсть стажування становить в1д 3 до 6 Micsqia (пер'с д i  -"В1тня 2021 р. по 
березень 2022 р.) ilpiopirreTHi галуз! для досл1джень: природнич! еау1ш, 1нженер1я та 
медицина.

Вимоги до кандидат1в:
1. аявшсть ступеня кандидата наук або вщповщна академична квал1ф1кац1я, яка

буде визнана м1жнародним фондом Мацумае;
2. в к  -  до 49 роюв;
3. володшня англШською або японською мовою на надежному pieni;
4. вщсутшсть досв1ду довгострокового перебування в ЯпонИ;
5. працевлаштування в У1фа1н1 та зобов’язання повернутися на батьк1вщин>' п1сля

зак1нчення програми;
6. в1дсутЕ1с1Ъ проблем з1 здоров'ям.

Детальна 1нформацк про стипендо!’:
Щом1сячна стипендк в posMipi 220 ООО ен видшяеться Фог дом для покритгя таких
внгарат:
1. варт1сть навчання/стажування, витрати на матер1али, пр(»клвг1нш , харчуванкя, 

про13д;
2. туристична та медична страховка; 

ав1аперел1т.
KpiM того, пкля прибупя до Японп виплачуеться одноразова сума у po3Mipi 

120 ООО ен -  на фанспортя! витрати, першу оплату Ж1пла тоще. 3:.»явк1» на отримання 
стипендШ повиня! бути над1слаш орган1заторам поштовим вщпргвленням з Украхни на 
адресу: Tlie Mateainae Intemational Fomidation 4-14-46, Kamiogi, S’agiEaiai-ku, Tokyo, 167- 
0043 JAPAN 3 датою отримання до 30 червня 2020 р, за япояським часом. Б1льш 
детальна 1нформацш щодо порядку отримання стипенд1й розмпт:,ена за посиланням 
http://www.mif-japan.org/fellowsMp/announcement/?M=en.

У дода:1ку надсилаемо апшкацШну форму та шформ.2̂ ;г!йний бюлзтень щодо 
програми М1жнародного фонду Мацумае.

Додаток; згадане, на 12 арк.

Заступ'гак MinicTpa

Потапенко М.М., 481-32-08
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