
Умови конкурсу міні-грантів для університетів – учасників Проекту 

сприяння академічній доброчесності в Україні - SAIUP 

Американські Ради з міжнародної освіти у партнерстві з Міністерством освіти і науки України 

за підтримки Посольства США в Україні оголошують про початок конкурсу грантових 

пропозицій серед 10 університетів – учасників Проекту сприяння академічній доброчесності 

в Україні  - SAIUP. (Дізнайтесь більше про Проект за посиланням: http://www.saiup.org.ua/pro-

proekt/ ).  До участі запрошуються студентсько-викладацькі команди. Конкурс проектів 

проводить з метою інформування університетської спільноти (абітурієнтів, студентів, батьків, 

викладачів, адміністрації ЗВО та громадськості) щодо важливості застосування та 

популяризації принципів академічної доброчесності в рамках навчального процесу та 

наукової діяльності. Командні пропозиції, що приймаються до розгляду, повинні мати: 

1) чіткі часові межі впровадження; 

2) чітко сформований та описаний план заходів для впровадження основні ідеї проекту; 

3) зазначення та пояснення вибору цільової/цільових аудиторій; 

4) залучення студентсько-викладацького складу та усіх зацікавлених учасників; 

5) чітко окреслену мету, завдання та стратегії втілення; 

Проекти можуть містити як один, так і цілу серію заходів, що впроваджуватимуться. 

Усі заходи та дії, що передбачені в ході реалізації проектів, не повинні суперечити чинному 

законодавству України. В рамках проектів не допускається пропагування насилля, 

дискримінації, інших дій, спрямованих на дискредитацію конкретних осіб чи групи осіб. 

Проект SAIUP залишає за собою право дискваліфікувати подані проектні заявки, що не 

відповідають умовам конкурсу. 

Бюджет поданих проектних заявок не повинен перевищувати 12 000 грн.  

Усі витрати повинні відповідати бюджету, поданому у проектній заявці. У разі, якщо під час 

впровадження проекту вказані витрати/заходи змінюються, це необхідно узгодити із 

представниками Проекту SAIUP (Американські ради з міжнародної освіти) та отримати дозвіл 

на корегування бюджету. 
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Відповідальними за фінансування та звітність проектів є координатори-представники 

студентства Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). 

З організаційних чи уточнювальних питань просимо звертатися до представників Проекту 

сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. 

Грантові заявки просимо надсилати до 1 жовтня 2016 року(включно). 

Оголошення найкращих проектів, що отримають підтримку, – 10 жовтня 2016 року. Списки 

проектів-переможців та їхні короткі описи будуть опубліковані на сайті SAIUP 

(www.saiup.org.ua) 

Термін виконання проектів – до 25 грудня 2016 року. 

Заповнити та подати проектну заявку можна за посиланням: 

https://goo.gl/forms/5AERR3bHyCm0UuHk2 

Якщо у вас виникли запитання чи труднощі із поданням заявки, будь ласка, звертайтеся до 

асистента Проекту сприяння академічні доброчесності в Україні (SAIUP) Яни Чапайло за e-

mail адресою: ychapailo@americancouncils.org.ua або тел. (044) 289 39 52 
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