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Стипендія  
«Фрідріха Хаберландта» 

 
для аспірантських досліджень сої    

 
Стипендія «Фрідріха Хаберландта» була створена Дунайською Соєю для фінансування докторантури в 
Університеті Природних Ресурсів та Природних Наук в Відні (BOKU)  у співпраці з Вищою Школою 
Китайської Академії Сільськогосподарських Наук (GSCAAS) та за фінансової підтримки німецької штатів 
Баден-Вюртемберг і Баварія, Агроскоп (Швейцарія) і Саатгут Австрія*. Стипендія названа на честь 
сільськогосподарського вченого професора Фрідріха Хаберландта (1826-1878), який став піонером 
культивування сої в Європі. Стипендія присвячена спільним прикладним генетичним дослідженням та 
встановленню довготривалих наукових зв'язків по сої між європейськими та китайськими партнерами. 

Організатори стипендії шукають ініціативного та вмотивованого  

Аспіранта/Докторанта 

Успішний кандидат буде проводити проект по дослідженню протягом 3-4  років,  що буде базуватися в 
університетах BOKU та GSCAAS. Загальна мета дослідження - підвищити розуміння та використання 
генетичних ресурсів сої в Китаї та Європі.  Дослідження охоплюватиме широкий спектр можливостей 
доступу до генетичних ресурсів у Китаї та Європі,  шляхом спільного експерименту з фенотипізації та 
генотипізації китайської та європейської елітної грибкової плазми сої. 

Як ключовий член наукової команди Дунайської Сої,  дослідник буде аспірантом\докторантом в 
університеті BOKU. Аспірантські\докторські дослідження будуть розроблені спільно під керівництвом 
проф. Ліюань Цю в університеті GSCAAS у Пекіні. Стипендіат також матиме підтримку Наукової 
Консультативної Ради «Дунайської Сої» та Стипендіального Комітету «Фрідріха Хаберландта», який 
представлятиме фінансуючі організації та провідні дослідницькі установи. 

Кандидати повинні відповідати академічним вимогам до вступу до докторської програми до університету 
BOKU. Кандидати повинні мати сильний досвід у відповідних сільськогосподарських науках (особливо в 
рослинництві, генетиці рослин та статистиці). Стипендія пропонує дуже збагачений інтегрований 
навчальний, сільськогосподарський розвиток, в комерційній та державній політиці. Через те, очікуємий 
кандидат має бути з гнучким та ініціативним світоглядом.  Робоче знання німецької мови -  це чітка 
перевага. Очікується, що стипендіат вивчатиме китайську (мандарин), якщо цей мовний навик відсутній. 

Планований початок: Січень\лютий 2018 
Тривалість проекту: 3-4 роки 
Місцезнаходження: Китай та Австрія і Німеччина  
Заробітня плата: 2,071 евро/місяць відповідно до схеми FWF (FWF Personalkostensatz 2017) плюс витрати на 

проїзд. Платежі за перебування в Китаї будуть скориговані, коли китайські стипендії/гранти будуть 
доступні в Китаї. 

Заявка: подача документів відкрита до 31 жовтня 2017 року 

Зацікавленим кандидатам пропонується розписати їх мотивацію в даному проекті,  резюме (CV)  з 
докладною інформацією про освіту та кваліфікацію,  відповідний досвід роботи та рівень володіння 
англійською мовою. Це все повинно супроводжуватись повним набором документів для подання заяви, 
як зазначено на веб-сайті BOKU.1  

 
Контакт для подачі заявки та додаткових запитань (англійською мовою): 

Donau Soja 
Leopold Rittler  
email: rittler@donausoja.org, Wiesingerstrasse 6/9, 1010 Vienna / Austria 
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