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Щодо участі у програмі Університету Penn State

Шановний Ігоре Васильовичу,
Повідомляємо про відкриття 28 квітня ц.р. стипендійної програми Penn
State University в Сполучених Штатах Америки у партнерстві з Посольством
України в США.
У рамках програми університет відкриває можливість приймати
запрошених науковців з України, які були переміщені внаслідок російського
вторгнення. Квота програми передбачає 20 місць з можливістю переїзду членів
родин (дружина/чоловік, діти). Запрошуються науковці з українських
університетів, які займаються академічними дослідженнями, або студенти, які
навчаються в аспірантурі українських університетів, які перебувають на стадії
дисертаційного дослідження своєї програми. Обрані вчені зможуть
продовжувати власні дослідження, або долучатися до проєктів, які вже
проводяться дослідниками Penn State University
Передбачувана тривалість програми становить один календарний рік з
можливістю продовження залежно від безпекової ситуації в Україні. Університет
надаватиме стипендію для прийнятих вчених, яка покриватиме витрати на житло
та проживання.
Необхідно зауважити, що дослідницькі напрямки, включені в ініціативу, є
гнучкими. Університет має намір узгоджувати наукові інтереси потенційних
українських науковців із інтересами факультетів. Детальна інформацію про
академічні напрямки університету та факультети, що долучилися до програми у
додатку.
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Для подачі на програму, науковець має надіслати вказану у додатку
інформацію англійською мовою на наступну адресу: rnb5238@psu.edu та в копію
до листа додати електрону адресу ПУ в США: emb_us@mfa.gov.ua.
Термін подачі заявок – відкритий з 1 травня 2022 року та буде завершений
по факту наповнення програми.
Додаток: згадане, на 2 арк.

З повагою,
Посол

Оксана МАРКАРОВА
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Додаток №1
About Penn State University
The Pennsylvania State University is a multi-campus, land-grant, public research
university that educates students from around the world and supports
individuals and communities through integrated programs of teaching, research,
and service.
Up to 20 scholars could enroll
Penn State would be pleased to host Ukrainian post-doc and faculty
eligible to enter the United States on a J-1 visiting scholar visa.
At this time, Penn have a broad range of colleges who are committed to
hosting a scholar at our flagship University Park campus in State College, PA.
We also have four other campuses in Pennsylvania who would support a visiting
scholar. Please see the full list below
Each scholar should write a letter of interest that includes a brief
description of their academic and research career to date, together with their
current research and academic expertise. It would be very helpful to know their
specific areas of research and teaching expertise and the work they would aspire
to do should they be invited to continue their scholarship at Penn State.
Ukrainian scholars should include their professional C.V. or resume with
their letter of interest. That document should establish their degree fields,
graduating universities, faculty career experience including research
publications, grants received, and conference presentations. They should also
summarize teaching experience in higher education at the undergraduate and
post-graduate levels, together with any important recognition and awards they
have received and any membership in national/international organizations.
Once Penn State receives letter of interest, it will be forward to the
appropriate college at Penn State and under the guidance of that Dean’s Office
will invite department faculty to review the letter of interest and establish
whether the work is complementary, and which Penn State faculty member(s)
is/are best placed to support the visiting Ukrainian scholar. We will endeavor to
complete this process quickly understanding that timely decisions will be
important.
For now, all letters of interest should be submitted directly to Penn State office
by emailing at rnb5238@psu.edu.
Colleges and Campuses Considering Opportunities at Penn State University
Colleges at the University Park Campus
1.
2.
3.
4.

Eberly College of Science https://science.psu.edu/ (3 possible openings)
Schreyer Honors College https://www.shc.psu.edu/
Smeal College of Business https://www.smeal.psu.edu/
College of Health and Human Development. https://hhd.psu.edu/
(2 scholars)
5. College of Arts and Architecture https://arts.psu.edu/
6. College of Earth, and Mineral Sciences https://www.ems.psu.edu/
7. College of Engineering https://www.engr.psu.edu/
8. College of Information Sciences and Technology https://ist.psu.edu/
9. College of Agricultural Sciences https://agsci.psu.edu/ (at least 2)
10. College of the Liberal Arts, https://la.psu.edu/
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11. Donald
P.
Bellisario
College
of
Communications.
https://www.bellisario.psu.edu/
12. Penn State University Libraries https://libraries.psu.edu/ , for a librarianscholar
Other Penn State Campuses
1.
2.
3.
4.

Penn State Behrend https://behrend.psu.edu/
Penn State Brandywine https://www.brandywine.psu.edu/ Engineering
Dickinson Law https://dickinsonlaw.psu.edu/ Legal studies
Penn State New Kensington https://newkensington.psu.edu/ (ElectroMechanical Engineering)

