
СТИПЕНДІЇ НА НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ КАНДИДАТІВ

ІККРОМ заохочує провідних наукових фахівців з установ або організацій у
своїх державах-членах подавати заявки на проведення власних досліджень в
одній з галузей, що представляють інтерес для ІККРОМ. Особи, які мають
принаймні ступінь магістра або відповідного досвіду у збереженні спадщини
і мають спеціальність у наступних дисциплінах, як викладачі, так і
практикуючі фахівці, можуть подавати заявки:

· історія мистецтва
· музейна справа
· археологія
· архітектура
· проектна діяльність
· збереження/реставрація
· містобудування
· збереження бібліотек та архівів

Дослідження можуть тривати від одного до п’яти місяців. ІККРОМ
допоможе науковим співробітникам отримати необхідні документи для в’їзду
та тимчасового проживання в Італії, а також знайти житло за доступними
цінами. Дослідники, однак, будуть відповідати за власне медичне
страхування, яке є обов’язковим. У зв’язку з поточними бюджетними
обмеженнями, ІККРОМ наразі більше не має можливості надавати фінансову
підтримку. Проте ІККРОМ продовжуватиме забезпечувати приміщеннями з
автоматизованими робочими місцями, необмеженим доступом до Інтернету
та матеріалами. Крім того, дослідники матимуть повний доступ до
документації, бібліотеки та архівів ІККРОМ. Наприкінці їм буде
запропоновано представити свої дослідження. Очікується, що кандидати
вільно володіють однією з двох офіційних мов ІККРОМ (англійською та
французькою).

Важливо: від кандидатів очікується проведення самостійного дослідження.
Вони не можуть просити, щоб співробітник ІККРОМ здійснював наукове
керівництво роботою.

ЗАЯВКА НА СТИПЕНДІЮ

Заявку необхідно надсилати електронною поштою англійською (або
французькою) мовами та вказати наступну інформацію:
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· Пропозиція дослідження з коротким описом не більше 2 сторінок, в
якому викладені цілі та очікувані результати;

· Вказівка щодо того, як будуть використовуватися результати
досліджень (тобто публікація або інші засоби поширення);

· Запропоновані дати проведення досліджень в ІККРОМ;
· Інформація про інші гранти, що були заявлені або отримані;
· Підтвердження згоди роботодавця, якщо можливо, на проведення

дослідницької роботи в ІККРОМ;
· Підтвердження від навчального закладу в разі академічної відпустки;
· Стисле і актуальне резюме, що містить підтвердження громадянства,

освіти, досвіду роботи, перелік публікацій та інших дослідницьких
робіт, завершених або незавершених.

· Доказ медичного страхування (після прийняття);
· Три рекомендаційні листи від осіб, які мають безпосередні знання про

роботу кандидата.

Кінцевий термін для подання заявок на отримання стипендій – 31 травня
2019 року. Надані стипендії будуть використані у 2020 році, якщо не буде
узгоджено інше. Відбірковий комітет у складі Генерального директора та
директорів підрозділів ІККРОМ розглядатиме кожну пропозицію відповідно
до критеріїв оцінки, розроблених Комітетом. До розгляду пропозицій також
можуть бути запрошені зовнішні експерти. Кожен кандидат буде
поінформований у письмовій формі про результати обговорення Комітету,
які залишаться конфіденційними. Пропозиції щодо досліджень слід
надсилати електронною поштою на адресу:

M. Anna Stewart
ICCROM - Internship and Fellows Programme
Via di San Michele, 13
00153 Rome, Italy
Email: fellowships@iccrom.org

Отримати більш детальну інформацію, ознайомитися з вимогами до
заявників, а також завантажити заявку на стипендію Ви зможете за
наступним посиланням:

https://www.iccrom.org/get-involved/fellowships
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