
Програма стажування українських студентів в університетах Канади 
Сanada's Mitacs Globalink Research Internship Program for Ukraine

Cтуденти вашого університету можуть подати заявку на участь у програмі 
Сanada's Mitacs Globalink Research Internship Program for Ukraine

Запрошуємо студентів 3-го курсу різних наукових дисциплін: від інженерних, 
технічних і математичних до гуманітарних і соціальних наук, прийняти участь у 
програмі Сanada's Mitacs Globalink Research Internship Program for Ukraine.

Подати заявку на участь можна за посиланням: 
http://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-internship

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.

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 ваших інтересів, навичок та попереднього досвіду);
 переліт до Канади;
 трансфер з аеропорту до місця вашого проживання;
 стипендію на житло, харчування та проживання;
 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.
Для участі у програмі Globalink Research Internship студенти подають такі 
документи:

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%).
Важливо!
Екзамен з англіської чи французької мови не потрібний. Рівень володіння мовою 
визначається професором з Канади під час Skype-інтерв’ю.

http://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-internship
https://www.mitacs.ca/sites/default/files/resources/mitacs_globalink_reference_letter_instructions_june2016.pdf
https://www.mitacs.ca/sites/default/files/resources/globalink_research_internship_cv_june2016.docx
http://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-internship
https://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-graduate-fellowship
https://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-graduate-fellowship
http://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-internship


Всю детальну інформацію можна знайти на сайті: http://www.mitacsua.org/
Приєднуйтесь до спільноти у FB: https://www.facebook.com/MitacsUA

Залишились питання? 
Задай їх координатору у твоєму універститеті: 
Чи пиши info@mitacsua.org або телефонуй + 38 095 655 15 91 Ірина Тимченко

Сanada's Mitacs Globalink Research Internship Program for Ukraine

Students of the university can apply in “Сanada's Mitacs Globalink Research Internship 
Program for Ukraine” 

We invite students of the third course to participate in Сanada's Mitacs Globalink 
Research Internship Program for Ukraine in a variety of academic disciplines, from 
science, engineering and mathematics to the humanities and social sciences.

The call for 2018 student applications is now open. Start your application here: 

http://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-internship.

The Mitacs Globalink Research Internship is a competitive initiative for international 
undergraduates from Australia, Brazil, China, France, India, Germany, Mexico, Saudi 
Arabia, Tunisia, and Ukraine. From May to September of each year, top-ranked 
applicants participate in a 12-week research internship under the supervision of 
Canadian university faculty members in a variety of academic disciplines.

Mitacs Globalink Research Internships are currently available at over 60 universities 
across Canada. For more information, please click  here on "Information for Students"
to see the list of universities.

Globalink Research Internship alumni interested in returning to Canada for graduate 
studies are eligible for the Globalink Graduate Fellowship  .

Mitacs Globalink Research Internship includes: 
 work on a joint project with a professor at the Canadian University (according to 

your interests, skills and experience);
  flight  to Canada;
 Transfer from airport to your place of residence;
 scholarship for food, accommodation and living costs;
 Medical Insurance;
 enrollment into Canadian University on internship period;
 Support for mentor students at the Canadian University campus;
 the opportunity to attend events, workshops, seminars for professional 

development;

https://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-graduate-fellowship
http://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-internship
http://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-internship
https://globalink.mitacs.ca/globalink/index.html
mailto:info@mitacsua.org
https://www.facebook.com/MitacsUA
https://www.facebook.com/MitacsUA
http://www.mitacsua.org/


 A certificate confirming the Globalink Research Internship program.

Student applicants must provide in their application:

1. On-line application form to participate in the progpam.
2. A CV detailing research experience (     Mitacs template).
3. Letter-recommendation from a professor or research supervisor with scientific 

research and interests description (instruction).
4. An official transcript from the home university, in English (confirmation of the 

grade point average more than 80%).
Important!
An English or French language exam is not required. The level of proficiency in a 
language is determined by a professor from Canada during a Skype interview.

For the latest news on Globalink Research Internships, like Mitacs Globalink on 
Facebook.

Questions? Read our Frequently Asked Questions or contact  info@mitacsua.org. 

Call + 38 095 655 15 91 Iryna Tymchenko

mailto:info@mitacsua.org
https://www.mitacs.ca/en/globalink/globalink-research-internships/faqs
http://www.facebook.com/MitacsGlobalink
http://www.facebook.com/MitacsGlobalink
https://www.mitacs.ca/sites/default/files/resources/mitacs_globalink_reference_letter_instructions_june2016.pdf
https://www.mitacs.ca/sites/default/files/resources/globalink_research_internship_cv_june2016.docx
http://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-internship
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