КОНКУРС «СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ НА БАЗІ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ»
Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Фондом розвитку
аналітичних центрів (TTF) за фінансової підтримки Посольства Швеції
в Україні (SIDA) оголошують конкурс «СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА БАЗІ АНАЛІТИЧНИХ
ЦЕНТРІВ» (далі – конкурс) в межах «Ініціативи з розвитку аналітичних
центрів України» (далі – Ініціатива).
Метою Ініціативи є покращення якості та практик прийняття рішень
органами влади через підвищення ролі та рівня довіри до аналітичних
центрів.
Головними завданнями Ініціативи є:



підвищення ролі, публічності та рівня довіри до аналітичних центрів в
процесі прийняття державних рішень;
підтримка створення інституційно стабільних аналітичних центрів,
здатних продукувати якісні дослідження та рекомендації, які в свою
чергу, користуються попитом серед ключових стейкхолдерів.
Конкурс спрямовано на залучення випускників вищих навчальних
закладів до роботи аналітичних центрів; популяризацію роботи
аналітичних центрів та практики аналітичних досліджень серед
випускників вищих навчальних закладів; залучення нового покоління
аналітиків до роботи аналітичних центрів; популяризацію практики
стажувань студентів на базі неурядових організацій.
Очікується, що за результатами конкурсу буде відібрано до 20
студентів, які проходитимуть стажування на базі аналітичних центрів
грантоотримувачів «Ініціативи з розвитку аналітичних центрів України»
(список аналітичних центрів та тематичні напрямки їхньої роботи).
Програма стажування включатиме навчальну
складатиметься з наступнихкомпонентів:

програму,

яка




тренінгової програми з організаційного розвитку, менеджменту
аналітичних центрів та аналізу політики;
короткотермінового навчального візиту до європейських аналітичних
центрів.
Очікується, що за результатами стажування найкращі стажери можуть
бути працевлаштованіна базі аналітичних центрів – партнерів
Міжнародного фонду «Відродження».
Тривалість стажування: жовтень 2015 року – червень 2016 року.
Години роботи: не менше 12 годин на тиждень
Інтернам буде оплачуватися стипендія у розмірі 4 400 грн. (включно із
податками).
Вимоги до учасників конкурсу:










мати освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче бакалавр;
бути чинним студентом магістерської програми або аспірантом;
мати зацікавленість у аналітичних дослідженнях та бажання
подальшого працевлаштування на базі аналітичного центру;
бути не старше 30 років;
мати рівень знання англійської мови не нижче рівня upper-intermediate;
бажано мати аналітичні публікації у науково-студентських виданнях
(наявність публікацій буде розглядатися, як перевага під час
конкурсного відбору);
бажано мати досвід волонтерської діяльності або роботи у
громадських організаціях або благодійних фондах (наявність такого
досвіду буде розглядатися, як додаткова перевага під час конкурсного
відбору).
Обов’язки стажера:








виконувати обов’язки асистента аналітика а саме, обробку та пошук
первинної інформації для аналітичних досліджень, підготовку проектів
аналітичних матеріалів тощо);
брати участь у підготовці та у заходах організації, на базі якої стажер
буде проходити стажування;
організувати не менше одного публічного обговорення за тематичним
напрямком стажування. Очікується, що обговорення має відбутися на
базі ВНЗ, де навчається студент (формат та тематика обговорення
будуть узгоджені додатково);
за результами самостійної роботи, здійсненої за час стажування,
підготувати аналітичний документ.

Конкурсний відбір буде проходити у два етапи та здійснюватися
Відбірковою конкурсною комісією до складу якої увійдуть
представники партнерських аналітичних центрів та адміністрації МФ
«Відродження».
Етапи конкурсного відбору:
1-й етап: аналіз документів, поданих на конкурс. Лише успішні
кандидати будуть запрошені до 2-го етапу.
2-й етап: співбесіда із учасниками конкурсу, що успішно пройшли 1-й
етап.
Оголошення результатів конкурсу: не пізніше 19 жовтня.
Документи, які потрібно подати на конкурс:







резюме (має включати інформацію про освіту апліканта, сферу
наукової діяльності, досвіду роботи, громадської і/або волонтерської
діяльності);
мотиваційний лист (має включати інформацію про причини участь у
програмі, чому стажер планує стажуватися на базі обраного ним
аналітичного центру, подальші плани у сфері наукової діяльності,
тощо);
заповнену анкету учасника програми;
бажано рекомендації від двох викладачів (наявність рекомендацій
буде розглядатися, як додаткова перевага).
ВАЖЛИВО!!! Просимо всі документи, які необхідні для участі в
програмі надіслати не пізніше23.59 09 жовтня 2015 року за
адресою golota@irf.kiev.ua. Заявки надіслані пізніше вказаного
терміну розглядатися не будуть.
Детальна
інформація
доступна
за
посиланням:
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_ttdi_students_internship/

