Індіанський Університет надає нерезидентські стипендії дослідникам з України
БЛУМІНГТОН, Індіана. – У рамках нової програми, до 20 українських дослідників, або
дослідників, які знаходяться в Україні, які працюють у галузях гуманітарних та
суспільних наук, можуть стати стипендіатами однорічної нерезидентської програми від
Індіанського Університету, оголосив проректор Рагул Шрівастав.
Інститут Російських та Східноєвропейських Студій ім. Роберта Ф. Бернса запускає нову
нерезидентську програму між дослідниками Індіанського Університету (ІУ) та
українськими дослідниками. Ця програма – це лише один із проявів підтримки України у
зв’язку із безпідставним військовим вторгненням Російської Федерації, яке призвело до
того, що 7,1 мільйонів українців змушені були стати внутрішньо переміщеними особами.
Ще 6,8 мільйонів людей покинули Україну у статусі біженців.
«Серед внутрішньо переміщених осіб, та тих, хто був змушений виїхати з України
закордон, є тисячі науковців. Більшість із них сподіваються якнайшвидше повернутись в
Україну до своїх домівок, відбудовувати свою країну та продовжувати навчати молоде
покоління», сказав проректор Шрівастав.
Віце-президентка Індіанського Університету з міжнародних відносин Ханна Баксбаум
наголосила, що ця програма посилить та розширить уже існуючу тісну співпрацю між
українськими дослідниками та дослідниками Індіанського Університету, та надасть
можливість підтримки нових спільних проектів.
«ІУ був і залишається лідером у галузях досліджень, викладання мов, та
східноєвропейських регіональних студій понад шість десятиліть», зазначила Баксбаум.
«Ця програма зможе надати особливо необхідну підтримку українській науковій спільноті
у даний час».
Інститут Російських та Східноєвропейських Студій ім. Роберта Ф. Бернса при
Індіанському Університеті м. Блумінгтон був заснований у 1958 році як перший інститут
регіональних студій, і залишається центром інноваційного та прогресивного мислення у
даному регіоні, що динамічно розвивається. Інститут є Національним ресурсним центром
Титулу VI та Центром програми FLAS, та має більш ніж 90 викладачів на різних кафедрах
та факультетах кампусу у Блумінгтоні, які спеціалізуються на вивченні України,
включаючи коледж мистецтв та наук – кафедру антропології, кафедру вивчення другої
мови, кафедру слов’янських та східноєвропейських мов та культур; та факультет захисту
навколишнього середовища та зв’зків з громадськістю ім. Онілла, та ін.
Окрім даної програми, Інститут Російських та Східноєвропейських Студій планує
організовувати регулярні вебінари, під яких учасники матимуть змогу поділитися
результатами своєї роботи та налагодити професійні зв’язки та контакти, взяти віртуальну
участь у конференції навесні 2023 року, та прослухати кінцеві звіти своїх колег по
програмі.

Сара Д. Філіпс, директорка Інституту Російських та Східноєвропейських Студій та
професорка антропології зазначила, що програма була розроблена з урахуванням потреб
українських дослідників, і відповідає основним потребам нерезидентської програми.
«Багато стипендій, які пропонуються для підтримки українським дослідникам під час
війни, більше підходять дослідникам, які змушені були покинути Україну. Вони надають
важливу підтримку тим, хто тимчасово перебуває закордоном», пояснила Філіпс. «Проте
багато українським дослідників з юридичних, професійних, або особистих причин не
можуть покинути країну, навіть під час війни. Ці нерезидентські стипендії від
Індіанського Університету дадуть їм змогу продовжувати свої дослідження, викладання,
та видавничі проекти, не покидаючи країну. Наші колеги шукають будь-які можливості
для відбудови та посилення освітньої та наукової інфраструктури України, і наша
програма стане внеском у цей процес».
Співпраця із професорсько-викладацьким складом Індіанського Університету (штатними
та позаштатними викладачами) заохочується, проте не вимагається. Партнери з
Індіанського Університету повинні на даний момент бути викладачами Індіанського
Університету. Аспіранти старших курсів також можуть розглядатись на роль партнера
проекту. Спільні проекти можуть бути сплановані як співпраця один на один, або як
більші спільні проекти із декількома партнерами. Оскільки стипендії розраховані лише
для українських заявників, партнери-викладачі Індіанського Університету можуть
подавати заявки на отримання внутрішніх або зовнішніх джерел фінансування для
підтримки їхньої участі у проекті.
Навесні 2023 року стипендіати будуть запрошені презентувати свої результати
досліджень, творчих доробків, або розроблених навчальних матеріалів, над якими вони
працювали під час програми, на щорічній Конференції Українських Студій ім. Тараса
Шевченка, яку організовує кафедра Слов’янськи та Східноєвропейських Мов та Культур
Індіанського Університету спільно з Інститутом Російських та Східноєвропейських
Студій.
Дослідники з України, які на даний момент зараховані на програму післядипломної освіти,
або уже мають ступінь кандидата наук, доктора наук, або Ph.D. у будь-якій дисципліні
гуманітарних або суспільних наук, мають право подавати заявку на участь у програмі.
Володіння англійською мовою є перевагою, але не є вимогою для участі.
Кінцевий термін подачі заявки – 1 серпня 2022 року. Переможці отримають грант сумою
$5000 для проведення досліджень, написання наукових робіт, та/або викладання. Вони
будуть оформлені на посаду запрошеного науковця при Інституті Російських та
Східноєвропейських Студій, та отримають обліковий профіль Індіанського Університету,
який включатиме право користуватись бібліотекою Індіанського Університету в онлайн
режимі, доступ до цифрових ресурсів та медіа колекцій, систем Kanopy та IU
ScholarWorks.
Цю заявку можна заповнити англійською мовою або українською мовою.

Запитання щодо процесу подачі заявки та програми загалом просимо надсилати на
електронну адресу reei@indiana.edu із темою листа “IU-Ukraine Non-Residential Scholars
Program.”

