
Програма підтримки 
наукових досліджень SAS 

 
 

1. ГРАНТОВА ПРОГРАМА ДЛЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
Студенти, аспіранти, докторанти та науковці можуть претендувати на 

отримання грантів для підтримки їхньої участі в провідних міжнародних 
конференціях з метою кончини результатів своїх наукових робіт , виконаних з 
використанням технологій SAS. 

 
Основні вимоги : 

Заявник повинен бути громадянином Росії, України, Білорусії чи 
Казахстану , а також бути студентом, аспірантом, викладачем або науковим 
співробітником вищого навчального закладу Росії, України, Білорусії чи 
Казахстану ; 

Робота повинна бути прийнята до подання на одній з провідних 
міжнародних наукових конференцій ; 

Робота повинна бути виконана з використанням технологій SAS , доступ до 
яких отримано легальним шляхом ; 

В опублікованій роботі повинні бути вказано, що підтримка участі у 
конференції здійснюється компанією SAS. 

 
Зміст заявки на грант : 

 
Інформація про учасника (ПІБ , ВУЗ , статус ...); 
Інформація про захід (назва, країна проведення, орієнтовна кількість 

учасників, складу програмного та організаційного комітетів, терміни проведення, 
коротка анотація заходи, назва видавництва, який публікує праці конференції) ; 

Інформація про роботу (коротка анотація і текст роботи, підтвердження від 
організаторів заходу про прийняття роботи до подання) ; 

Термін подачі заявки - не менше ніж за місяць до початку заходу. 
 

Надання гранту : 
 покриття транспортних витрат , проживання , орг. внесків. 
 максимальний розмір гранту - 5000 USD. 
 експертиза: 

 
Заявка на надання гранту оцінюється журі , у складі - керівники напрямків 

SAS РФ , керівник академічної програми SAS РФ, голова журі - Генеральний 
директор SAS Росія / СНД. 

Критерії оцінки - рівень конференції , наскільки глибоко використовуються 
технології SAS в роботі. 

 



2. КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ 
 
У 2013 році компанія SAS проводить конкурс наукових робіт, 

підготовлених з використанням технологій SAS серед студентів випускних курсів, 
аспірантів , докторантів і наукових співробітників. 
 

Для участі в конкурсі допускаються: 
 випускні кваліфікаційні роботи (дипломні роботи, дисертації , виконані 

громадянами Росії, України, Білорусії чи Казахстану у вищих навчальних 
закладах Росії, України, Білорусії чи Казахстану; 

 практичні проекти, що виконуються в рамках програми стажування в 
компанії SAS, у клієнтів і партнерів SAS на території Росії, України, 
Білорусії чи Казахстану. 

 
Основні вимоги : 

 робота повинна використовувати технології компанії SAS , доступ до яких 
отримано легальним шляхом ; 

 робота повинна бути виконана на високому науковому і технічному рівні ; 
 робота повинна мати значну практичну цінність і / або наукову новизну ; 
 якщо робота колективна, то внесок конкурсанта в ній повинен бути 

значним, і решта співавтори повинні підтвердити свою згоду на висунення 
конкурсанта як представника всього колективу. 
 

Основні напрямки: 
Аналітика: математична статистка, інтелектуальний аналіз даних, методи 

візуалізації в аналітиці; 
Прикладні рішення в областях: фінанси, медицини, страхування, 

енергетики, нафти і газу, торгівлі, телекомунікаційних послуг. 
 

Терміни конкурсу: 
Збір заявок продовжено до 01 грудня 2013 року. 
Підведення підсумків до 15 грудня 2013 року. 

 
Зміст заявки: 

 інформація про учасника (ПІБ , ВУЗ , статус ...); 
 інформація про роботу (коротка анотація і текст роботи); 
 експертиза: 

 
При підведенні підсумків конкурсу якість робіт буде оцінюватися 

конкурсним журі. Склад журі - керівники напрямків SAS РФ , керівник 
академічної програми SAS РФ, голова журі - Генеральний директор SAS Росія / 
СНД. 

За підсумками конкурсу будуть вручені грошові премії. 
 

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ПРОГРАМИ: http://www.sas.com/offices/europe/russia/index.html 


