
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Директорат науки та інновацій

бульвар Тараса Шевченка, 16 м. Київ, 01601, тел.(044) 287-82-75, факс (044) 287-82-75 
E-mail: naukinnov@mon.gov.ua

Заклади вищої освіти та наукові установи, 
що належать до сфери управління 
Міністерства освіти і науки України

Про гранти для українських науковців

Інформуємо, що до Міністерства освіти і науки України надійшов лист від 
Міністерства закордонних справ України про те, що Інститут геології 
Республіки Словенія в рамках глобальної кампанії “We support Science in 
Ukraine” пропонує гранти на дослідження у сфері інформаційних технологій і 
програмування, геологічного та гідрогеологічного моделювання, а також 
можливість залучення українських науковців до наукових програм Інституту на 
довготривалій основі (інформація додається).

Додаток: на 1 арк.

Генеральний директор Ігор ТАРАНОВ

Ірина ЛЕВИЦЬКА, 287-82-35 
i_levytska@mon.gov.ua
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Підписав: Таранов Ігор Михайлович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000007F262COOE0979600
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ВІДДІЛ ДІЛОВОДСТВА ТА АРХІВУ
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GeoIoski zavod 
Slovenije

GeoZS We support
#SdenceForUkraine

scienceforukraine.eu

Research opportunities for Ukrainian researchers

WHO WE ARE?

GeoIoski zavod Slovenije (Geological Survey of Slovenia) is a public research institute with a 75-year 

history in the field of geosciences. Our mission is to provide information about the geological setting 
and natural resources of Slovenia and to participate in the development of knowledge about past and 

present processes in the Earth's crust. GeoZS collects, stores and disseminates data on the geology of 

Slovenia and, through international cooperation with its partners abroad, extends its activities beyond 
Slovenian borders. Our experts cover a wide range of research focused, and not limted to Regional 
geology, hydrogeology, geohazards, geothermal energy, mineral resources and , geochemistry.

WHAT WE OFFER?

Researchers and supporting staff interested in spatial data management, information technology 
and programming, geological and hydrogeological modelling can receive short-term funding (6 
months) to continue their research and potentially integrate into the GeoZS research programme on 

a longer-term basis. Applications from researchers and supporting staff in other geoscience disciplines 
are also welcome.

We invite you to send your CV with a short cover letter to infoDgeo-zs.si.

For more information about the Geological Survey of Slovenia, please visit: https://www.geo- 
zs.si/index.php/en/

Kindly invited!

https://www.geo-zs.si/index.php/en/

