
Інформаційний лист   

 

Уся інформація може бути знайдена 

 на сайті: http://www.mitacsua.org/   

або в координатора 

 

Програма Mitacs Globalink Research Internship – це міжнародна ініціатива для 

іноземних студентів з Австралії, Бразилії, Китаю, Франції, Індії, Німеччини, Мексики, 

Саудівської Аравії, Тунісу та України для дослідницького стажування в Канаді. З 

травня по вересень кожного року, учасники, що пройшли відбір, беруть участь в 12-

тижневому дослідницькому стажуванні під керівництвом канадських викладачів 

університетів з різних наукових дисциплін: від інженерних, технічних і математичних 

до гуманітарних і соціальних наук. 

 

Програма стажування в даний час доступна в більш ніж 60 університетах Канади 

(повний список можна переглянути за посиланням, у розділі “Student Information”). 

Випускники програми Globalink Research Internship, що зацікавлені в поверненні до 

Канади для навчання в магістратурі, мають право на отримання стипендії Globalink 

Graduate Fellowship. 

 

Програма включає: 

 

● роботу над спільним проектом з професором канадського університету 

● (згідно з вашими інтересів, навичок та попереднього досвіду); 

● переліт до Канади; 

● стипендію на житло, харчування та проживання; 

● медичне страхування; 

● підтримку студентів-менторів на кампусі канадського університету;    

 

Усі сторони, що беруть участь у програмі Canada’s Mitacs Globalink Research 

Internship Program for Ukraine, повинні дотримуватися вимог канадського 
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університету, що стосуються етики дослідницької та наукової діяльності, згідно з 

політикою Mitacs щодо порядності досліджень. Будь-які питання чи суперечки 

стосовно наукових досліджень чи порушення академічної порядності будуть 

вирішуватися згідно правил університету, що приймає студента на стажування. 

Які документи потрібні? 

1. Онлайн-заявка на участь у програмі.  

2. СV з описом наукових інтересів (шаблон). 

3. Лист-рекомендація від професора чи наукового керівника з описом досвіду 

досліджень та наукових інтересів (інструкція).  

4. Виписка з оцінками від університету (підтвердження рівня середнього 

академічного балу вище 80%). 

 

Чи потрібний сертифікат про рівень володіння англійською/французькою 

мовами? 

Екзамен з англійської чи французької мови не потрібний. Рівень володіння мовою 

визначається професором з Канади під час Skype-інтерв’ю. 

 

Які університети беруть участь у програмі? 

Це 60 університетів Канади (повний список можна переглянути за посиланням, у 

розділі “Student Information 

 

Якщо я студент 4-5 курсу, то чи можу я подати заявку на участь у стажуванні? 

Так, якщо термін Вашого навчання складає 5-6 років (наприклад: диплом юриста, 

лікаря і т.д.) 

 

Яка спеціальність потрібна? 

У програмі можуть брати участь студенти різних спеціальностей: від інженерних, 

технічних і математичних до гуманітарних і соціальних наук. 

Які університети України беруть участь у програмі? 
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Детально ознайомитися зі списком університетів можна за посиланням. 

 

Що включає програма стажування? 

● робота над спільним проектом з професором канадського університету 

(згідно ваших інтересів, навичок та попереднього досвіду); 

● переліт Україна-Канада, Канада-Україна; 

● трансфер з аеропорту до місця вашого проживання; 

● стипендію на житло, проживання та харчування; 

● медичне страхування; 

● зарахування на період стажування до канадського університету; 

● підтримку студентів-менторів на кампусі канадського університету; 

● можливість відвідування заходів, воркшопів, семінарів з професійного 

розвитку; 

● сертифікат, що підтвержує проходження програми Globalink Research 

Internship. 

 

Що я робити, якщо мій університет не знаходиться у списку акредитованих 

університетів? 

Переконайтеся, що ви шукаєте всі можливі назви свого університету. Зауважте, що 

у списку немає скорочень. Якщо все ж таки, не знайшли, напишіть нам: 

info@mitacsua.org чи запитайте по телефону у координатора: +380 98 520 6837 

 

 

 

 

Я не бачу кнопки "Відправити заявку" - як я можу подати заявку? 

Онлайн-портал подачі заявок знаходиться за посиланням 

http://www.mitacs.ca/globalink/globalink-research-internship. Дедлайн подачі онлайн-

заявок 18 вересня 2019 року. Будь ласка, переконайтесь, що ви зберегли всі зміни 

до вашої заявки до цієї дати. Якщо немає кнопки “Відправити заявку”, то ваша 
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заявка буде подана автоматично в дату завершення прийому заявок, яку буде 

оголошена пізніше. Будь ласка, переконайтесь, що ви зберегли всі зміни до вашої 

заявки до цієї дати. 

 

Як оцінюють мою заявку? 

Заявки оцінюються на підставі ряду факторів, включаючи середню загальну оцінку 

(CGPA), якість поданої вами заяви про зацікавленість, якість додаткового матеріалу 

та наскільки добре ваші дослідницькі інтереси та досвід відповідають дослідницькій 

спрямованості проекту. 

 

Що робити, якщо у мене немає паспорта, або мій паспорт недійсний до січня 

2021 року? 

Якщо у вас немає паспорта або ваш паспорт недійсний до цієї дати, то вам потрібно 

буде надати копію дійсного паспорта до грудня 2020 року. Зверніть увагу, що якщо 

ви вибрали для дослідження стажування Globalink, ваше місце розташування не 

буде підтвердженим, поки ви не зможете надати докази дійсного паспорта. Якщо у 

вас на даний момент є паспорт, дійсний до січня 2021 року, вам буде запропоновано 

вказати його номер. 

 

Скільки дослідницьких проектів я можу вказати у заявці? 

Ви повинні подати заявку на мінімум три та максимум сім проектів у принаймні трьох 

канадських провінціях (крім Prince Edward Island). 

 

Чи можу я подати заявку на проект, який не входить до моєї академічної 

дисципліни? 

Так. Деякі проекти можуть потребувати студентів різних дисциплін та академічних 

відділів. Щоб переконатися, що ви переглядаєте всі проекти, які можуть зацікавити 

вас, використовуйте різні пошукові запити. Але ви повинні бути впевнені, що 

обраний проект потребує саме ваших знань. 

 

Чи можу я подати мою заявку факсом або електронною поштою? 
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Ні. Ваша повна заявка повинна бути подана через Student Platform Globalink. Заявки, 

отримані електронною поштою, факсом не будуть розглядатися. 

 

Що робити, якщо у мене є технічні труднощі при заповненні моєї заявки? 

Якщо у вас виникли технічні труднощі, надішліть лист на адресу 

helpdesk@mitacs.ca. Якщо можете, відразу прикріплюйте знімок екрану з 

проблемою, з якою ви стикаєтесь. 

 

Скільки часу я буду працювати над проектом перебуваючи у Канаді? 

Студенти повинні працювати по 40 годин у п'ятиденний робочий  тиждень протягом 

3-х місяців стажування. Більшість студентів працюють у звичайні робочі години 

(наприклад, з 9:00 до 17:00), але це залежить від конкретної угоди з професором. 

Очікується, що учасники будете попереджувати професора про відсутність на 

занятті з будь-якої причини. 

 

Які заходи та семінари я буду відвідувати у Канаді? 

Mitacs запрошує студентів відвідувати всі урядові заходи та семінари з 

професійного розвитку протягом стажування у Канаді. Участь не обов’язка, але ми 

рекомендуємо відвідувати їх по-максимуму, щоб повністю використовувати 

переваги дослідницького стажування Globalink. 

 

Якщо є можливість, то також можно запросити колишнього учасника програми або 

самому розповісти про враження, досвід участі у програмі. 

 

Якщо виникають запитання - пишіть у загальний чат у Телеграмі або на 

пошту/телефон. 
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