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Przedmowa

Szanowni Państwo,
Drodzy byli Stypendyści,
Drodzy Partnerzy i Przyjaciele DAAD,

Chciałbym się Państwu krótko przedstawić. Od września 2012 roku kieruję Przedstawicielstwem DAAD
w Warszawie. Funkcję tę miałem już okazję pełnić w latach 2004-2007. Cieszę się na kolejne lata w Polsce
i na ponowną współpracę z Państwem.
Mają Państwo przed sobą ofertę stypendialną DAAD na rok akademicki 2014/2015 skierowaną do studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców polskich uczelni, którzy planują pobyt studyjny czy naukowy w Niemczech. Także w tym roku programy stypendialne DAAD obejmują różnorakie możliwości, od
uczestnictwa w wakacyjnym kursie językowym przez stypendium na magisterskie studia uzupełniające
w języku niemieckim bądź angielskim po pobyty badawcze w ramach studiów doktoranckich w Polsce,
a wymieniam tutaj tylko niektóre stypendia. Zachęcam Państwa do ubiegania się o nasze stypendia.
Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie oraz lektorki i lektorzy DAAD zatrudnieni na polskich uczelniach
są do Państwa dyspozycji i udzielą odpowiedzi na szczegółowe pytania.

Serdecznie pozdrawiam
dr Peter Hiller

DAAD i jej działalność
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DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
i jej działalność
DAAD jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych założonym w 1925 roku i ponownie powołanym
do życia w 1950 roku. Centralna siedziba DAAD mieści się w Bonn, natomiast na całym świecie działa
szereg przedstawicielstw i Centrów Informacyjnych DAAD.
Głównym zadaniem DAAD jest internacjonalizacja niemieckich uczelni i wspieranie międzynarodowej
wymiany akademickiej.
Dzieje się to poprzez:
• informowanie o niemieckim systemie szkolnictwa wyższego oraz o organizacjach badawczych,
• informowanie o możliwościach kształcenia w Republice Federalnej Niemiec,
• finansowe wsparcie studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców – zarówno Niemców jak
i obcokrajowców – w ramach programów stypendialnych.
DAAD przyznaje indywidualne stypendia krótko- i długoterminowe, finansuje podróże grupowe i oddelegowanie niemieckich naukowców, docentów i lektorów na zagraniczne uczelnie. Znaczne środki finansowe
przeznaczone są na współpracę między niemieckimi i zagranicznymi uczelniami w ramach określonych
projektów, na programy wspierające umiędzynarodowienie niemieckich uczelni, a także na finansowanie
powiązanych z Niemcami kierunków studiów, centrów i szkół wyższych za granicą.
Wyboru stypendystów i zasługujących na wsparcie projektów dokonują komisje kwalifikacyjne (ponad 90),
w których pracuje honorowo około 570 niemieckich i zagranicznych nauczycieli akademickich.
Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie istnieje od 1997 roku. Zgodnie z ww. założeniami pośredniczymy w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich kontaktów między polskimi i niemieckimi uczelniami oraz
informujemy, zarówno Polaków jak i Niemców, odpowiednio o możliwościach studiowania i prowadzenia badań naukowych w Niemczech czy w Polsce, a także o stypendiach DAAD. Opiekujemy się również
lektorami DAAD na polskich uczelniach i utrzymujemy ścisłe kontakty z byłymi polskimi stypendystami
DAAD.
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Informacje ogólne

Miejsce uzyskania informacji i składania podań
Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie
ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa
tel.: 22/617 48 47, 22/616 13 08, fax: 22/616 12 96, e-mail: daad@daad.pl.
(dr Peter Hiller, Katarzyna Kosylak, Christine Müller, Anna Sowińska-Szejba, Maria Szrajber-Czerwińska,
Andrzej Pomianowski, Łukasz Wołosz)
Wszystkie informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są na stronie internetowej www.daad.pl.

Polskie organizacje partnerskie DAAD
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
tel.: 22/826 74 34, 22/393 38 11, fax: 22/826 28 23
(dr Bogusław Szymański, Alicja Głowacka)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
tel.: 22/529 27 18, fax: 22/628 09 22
(dr inż. Jan Calak)

Referat regionalny w centrali DAAD w Bonn
DAAD / Referat Mittelosteuropa / Referat ds. Europy Środkowo-Wschodniej
Kennedyallee 50, D-53175 Bonn
(Antje Schlamm, Maria-Luise Nünning, Anna Heinz, Tobias Hill)

Formularze zgłoszeniowe
W niektórych programach stypendialnych obligatoryjne jest ubieganie się na formularzu online. Przed wypełnieniem formularza online, prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami, które znajdą Państwo otwierając formularz online. Następujące programy stypendialne objęte są obowiązkiem wypełnienia formularza
online:
• Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków.
• Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych.
Formularz online dostępny jest pod adresem: form.daad.pl.
Kandydaci, którzy ubiegają się o stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów oraz dla młodych
naukowców powinni w tym roku po raz pierwszy aplikować za pośrednictwem nowego portalu DAAD.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.daad.pl przy opisie danego
programu stypendialnego.
Następujące stypendia nie objęte są obowiązkiem wypełnienia formularza online, a formularze niezbędne
do złożenia wniosku w tych programach znajdą Państwo na stronach internetowych DAAD docs.daad.pl.
• Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia.
• Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich.
• Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD.

Informacje ogólne
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Egzaminy / zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego
oraz angielskiego
Podstawą do określenia stopnia znajomości języka niemieckiego jest test onDaF przeprowadzany przez
lektorów DAAD na uczelniach, na których są oni zatrudnieni. Na uczelniach, które posiadają uprawnienia
do przeprowadzenia testu onDaF, a które nie zatrudniają lektorów DAAD, test onDaF mogą przeprowadzić
inni lektorzy języka niemieckiego. Dodatkowe informacje na temat testu onDaF znajdą Państwo na stronie
www.ondaf.de. Na uczelniach, gdzie nie ma lektora DAAD i na uczelniach bez uprawnień do przeprowadzenia testu onDaF, zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego może być także wystawione na
formularzu DAAD (DAAD-Sprachzeugnis).
Lektorzy DAAD zatrudnieni są na następujących uczelniach:
Uniwersytety: Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin (UMCS), Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin,
Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra;
Uniwersytety Ekonomiczne: Warszawa (SGH);
Politechniki: Warszawa.
Listę lektorów DAAD można znaleźć na stronie www.daad.pl.
Kandydaci posiadający certyfikat upoważniający do podjęcia studiów w Niemczech (DSH, ZOP, GDS, KDS,
DSD II, TestDaf (co najmniej 4 punkty w każdej części testu) lub certyfikaty ÖSD C1, ÖSD C2, niemiecka
lub austriacka matura (np. w bilingwalnym liceum) dołączają tylko jego kopię.
Od kandydatów, którzy przeprowadzają studia lub badania w języku angielskim wymagane jest:
• Kopia oficjalnego amerykańskiego lub angielskiego dyplomu: TOEFL, IELTS lub Cambridge ESOL/certificates (liczbę wymaganych punktów ustalają wybrane przez kandydatów niemieckie uczelnie) albo
zaświadczenia o znajomości języka angielskiego na formularzu DAAD wystawionego przez lektora
języka angielskiego z macierzystej uczelni. Formularz dostępny jest na stronie www.daad.pl.
• Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego. Zaświadczenie to wymagane jest również od kandydatów, którzy w ogólne nie posługują się językiem niemieckim. Na podstawie tego zaświadczenia kandydatom nie znającym języka niemieckiego może zostać przyznany kurs nauki tego języka w Niemczech.
Stypendystów podejmujących magisterskie studia uzupełniające lub studia podyplomowe na niemieckich
uczelniach i stypendystów ze stypendium na pobyt badawczy dłuższy niż 6 miesięcy, nie znających języka
niemieckiego lub ze słabą znajomością języka niemieckiego, DAAD zaprasza przed rozpoczęciem stypendium do uczestnictwa w dwumiesięcznym (sierpień/wrzesień), sfinansowanym przez DAAD kursie
języka niemieckiego w jednym z instytutów językowych w Niemczech.

Limity i ograniczenia
Nie ma limitu wieku kandydatów.
Absolwenci: złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.
Doktoranci: złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu.
Młodzi naukowcy z tytułem doktora: złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 4 lata po uzyskaniu
tytułu doktora (w przypadku krótkich pobytów stypendialnych do 6 miesięcy) lub 2 lata (w przypadku pobytów stypendialnych ponad 6 miesięcy).
Zwracamy Państwa uwagę na odstępstwa od tej reguły w przypadku, gdy przyjmująca uczelnia / przyjmujący instytut badawczy wyraźnie określą limity wieku.
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Informacje ogólne

Ważne wskazówki
• Kandydaci powinni zwrócić uwagę, aby wnioski zgłoszeniowe były kompletne i czytelne. Wnioski należy
złożyć w wersji niemieckiej lub angielskiej. Przy niektórych stypendiach dopuszczalny jest jedynie wniosek sporządzony w języku niemieckim.
• Wnioski dostarczone po terminie nie będą uwzględniane.
• Komisji kwalifikacyjnej przedłożone zostaną tylko kompletne wnioski spełniające wszystkie formalne
kryteria.
• Prosimy nie zszywać dokumentów.
• O stypendia DAAD nie mogą ubiegać się osoby, które do momentu rozpoczęcia stypendium przebywają
w Niemczech dłużej niż dwa lata.
• O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
• Przez telefon nie będą udzielane żadne informacje dotyczące wyników rekrutacji!
• Kandydaci zakwalifikowani ostatecznie na stypendium długoterminowe, zostaną przez DAAD w Bonn
wezwani do dosłania uwierzytelnionych kopii świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów
wyższych oraz ich uwierzytelnionych tłumaczeń na język niemiecki lub angielski (po jednym egzemplarzu) jak również do dosłania zaświadczenia o stanie zdrowia (na formularzu DAAD, który zostanie
przesłany przez DAAD w Bonn).

Ważne adresy internetowe
www.hochschulkompass.de (adresy wszystkich uczelni niemieckich i wyszukiwarka kierunków
studiów I, II, III stopnia)
www.studieren.de (adresy wszystkich uczelni niemieckich)
www.uni-assist.de (organizacja zajmująca się rekrutacją na studia w Niemczech)
www.dashochschulranking.de (ranking uczelni niemieckich)
www.funding-guide.de (baza danych zawierająca stypendia DAAD i innych organizacji)
www.study-in.de (informacje o studiach i życiu studenckim w Niemczech)
www.phdgermany.de (informacje na temat studiów doktoranckich w Niemczech)

tytuł paginy 9
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Stypendia dla studentów i absolwentów

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego
dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia
Stipendien zum Besuch von Hochschulsommerkursen
für fortgeschrittene Studierende und Graduierte
Cel:
Uczestnictwo w letnich kursach językowych (także literatury i kultury niemieckiej oraz w kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego) oferowanych przez niemieckie uniwersytety. Lista
wszystkich letnich kursów językowych organizowanych przez niemieckie uczelnie dostępna jest na stronie www.daad.de/sommerkurse. Na podstawie tej listy ubiegający się o stypendium powinni dokonać
wstępnego wyboru miejsca kursu (kursy objęte stypendium DAAD oznaczone są niebieskim punktem).
Życzenia kandydatów będą w miarę możliwości brane pod uwagę, jednak ostateczną decyzję co do miejsca
kursu podejmuje DAAD.
Czas trwania stypendium:
Od 3 do 4 tygodni w miesiącach wakacyjnych.
Wysokość stypendium:
850 euro + ryczałt na podróż. Organizatorzy zapewniają zazwyczaj zakwaterowanie.
Uwaga:
W zależności od wybranego przez kandydata kursu stypendium może nie pokryć całości pobytu
w Niemczech!
Warunki ubiegania się o stypendium:
• O stypendium mogą ubiegać się wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów, a także studenci drugiego i trzeciego roku
Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych.
• O stypendium nie mogą ubiegać się studenci studiów doktoranckich.
• Dobra znajomość języka niemieckiego, co najmniej na poziomie B1 wystarczająca do zrozumienia
wykładów w języku niemieckim oraz do pracy grupowej podczas kursu.
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Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
(Prosimy złożyć dokumenty w jednym egzemplarzu w następującej kolejności)
Formularz DAAD dostępny w internecie na stronie: hsk.daad.pl.
Uzupełnienie formularza – wybrane kursy: hskkurse.daad.pl.
Szczegółowy życiorys (CV).
Wyczerpujące uzasadnienie chęci wzięcia udziału w kursie letnim.
Opinia od nauczyciela akademickiego z macierzystej polskiej uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora, sporządzona w języku niemieckim lub angielskim na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie: gutachten.daad.pl.
6. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub wykaz
wszystkich ocen ze studiów wystawiony przez uczelnię w języku angielskim.
Uwaga: Prosimy nie kopiować indeksu!
7. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego (p. Informacje ogólne - Egzaminy / zaświadczenia
o znajomości języka niemieckiego oraz angielskiego).

1.
2.
3.
4.
5.

Uwaga:
• Wniosek (formularz, życiorys, uzasadnienie) powinien być sporządzony w języku niemieckim.
• Stypendium można otrzymać raz na trzy lata.
• Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi na str. 6 tej broszury!
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
17 grudnia 2013 (decyduje data wpłynięcia wniosku).
Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.
Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Po wstępnej kwalifikacji
wszyscy kandydaci otrzymają list informujący o jej wynikach. Wszystkie wnioski pozytywnie ocenione
przez komisję będą przesłane do Bonn. Tam zostanie podjęta ostateczna decyzja o przyznaniu stypendium. Pisemna informacja o ostatecznych wynikach rekrutacji dotrze do kandydatów z Bonn.
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Stypendia dla studentów i absolwentów

Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
Studienreisen von ausländischen Studierenden nach Deutschland
Cel:
Stypendia te mają na celu umożliwienie grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązania kontaktów oraz zdobycia informacji o Niemczech podczas podróży po Niemczech, zwiedzania i rozmów informacyjnych. Studenci mają okazję wglądu w naukowe, gospodarcze, polityczne i kulturalne życie Niemiec. Program ten ma służyć ponadto rozwijaniu kontaktów między polskimi i niemieckimi
szkołami wyższymi oraz umożliwiać spotkania polskich i niemieckich naukowców oraz studentów.
Kandydaci:
Grupy studenckie: od 10 do 15 studentów wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów I i II stopnia oraz jeden nauczyciel akademicki (etatowy pracownik uczelni). Po uzgodnieniu z DAAD w wyjątkowych przypadkach uczestnikami grupy może być również kilku doktorantów. Przynajmniej jedna osoba
z grupy (w miarę możliwości powinien to być organizator wycieczki) powinna w dobrym stopniu posługiwać się językiem niemieckim.
Czas trwania podróży:
7-12 dni.
Warunki uzyskania stypendium:
• Podróż musi być całkowicie samodzielnie zorganizowana i przygotowana.
• Program podróży musi być ustalony wspólnie z niemieckimi uczelniami/instytucjami, które zostaną
odwiedzone (głównie szkoły wyższe, instytuty naukowe, a także firmy, zakłady przemysłowe, instytucje
publiczne w kilku niemieckich miastach).
• Podróż musi prowadzić do kilku, a co najmniej dwóch różnych miast/miejscowości.
Wysokość stypendium:
• 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika (poza maksymalnie 15 studentami stypendium otrzyma tylko jeden nauczyciel akademicki).
• Przyznane stypendium będzie wypłacone w polskiej walucie.
• DAAD zawiera dla całej grupy ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (w przypadku uzyskania stypendium uczestnicy otrzymają odpowiednie broszury
informacyjne).
Przyznanie stypendium:
• Decyzję o przyznaniu stypendium na podróże grupowe podejmuje komisja DAAD i zawiera umowę
z osobą upoważnioną do reprezentowania uczelni. Przed złożeniem wniosku należy wyjaśnić kwestię,
kto jest uprawniony do podpisania umowy z DAAD.
• 90% przyznanej kwoty zostanie przekazane grupie przed rozpoczęciem podróży.
• Najpóźniej 4 tygodnie po podróży należy przysłać do biura DAAD w Warszawie sprawozdanie z podróży
w języku niemieckim. Sprawozdanie to powinno zawierać: listę uczestników podróży, przebieg podróży
oraz opis konkretnych korzyści naukowych, wyniesionych z odwiedzin w poszczególnych miejscach.
• Po otrzymaniu sprawozdania DAAD przekazuje grupie pozostałe 10% przyznanej kwoty.
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Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
1. Formularz DAAD („Studienreisen polnischer Studentengruppen” dostępny na stronie: www.daad.pl).
2. Lista uczestników wraz z informacjami o ich znajomości języka (niemieckiego lub angielskiego) oraz
wykształceniu (na formularzu).
3. Uzasadnienie: precyzyjne przedstawienie motywów i celu podróży (w dowolnej formie w języku
niemieckim).
4. Tabelaryczne przedstawienie czasu i miejsc pobytu.
5. Wyszczególnienie nawiązanych przed wyjazdem kontaktów z niemieckimi partnerami
(na formularzu).
6. Kopie/skany oficjalnych zaproszeń podających czas, miejsce i charakter spotkania (prosimy nie dołączać
korespondencji mailowej).
Uwaga:
• Wykluczone jest przyznanie stypendium temu samemu wydziałowi danej uczelni w dwóch kolejnych
latach.
• Formularz oraz uzasadnienie powinny być sporządzone w języku niemieckim.
• Jeżeli zamierzeniem podróży jest pobyt tylko w jednym miejscu w Niemczech w celu przeprowadzenia wspólnego projektu lub seminarium z niemiecką szkołą wyższą, konieczne jest złożenie w DAAD
w Bonn (Referat 513) wniosku o stypendium na „Praktyki studenckie” („Studienpraktika”) przez niemieckiego partnera. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie studienpraktika.daad.pl.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
• 1 listopada
na podróże od 1 marca
• 1 lutego
na podróże od 1 czerwca
• 1 maja
na podróże od 1 września
Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.
Tam też można zasięgnąć szczegółowych informacji (Anna Sowińska-Szejba, tel.: 22/616 13 08).
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Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer
Cel:
Stypendia te umożliwiają absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni
studiów podyplomowych lub magisterskich uzupełniających („Master-Studium”) i uzyskanie tytułu magistra („Master”) lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w Niemczech.
W ramach tego programu można także wyjechać do Niemiec na rok, a następnie wrócić do Polski na
obronę pracy dyplomowej składanej na polskiej uczelni (polska oraz niemiecka uczelnia muszą wyrazić
pisemną zgodę na przeprowadzenie tego rodzaju łączonych studiów).
Czas trwania stypendium:
W zależności od wybranego rodzaju studiów stypendium obejmuje od 10 do 24 miesięcy (minimum 1 rok
akademicki). Rozpoczęcie stypendium możliwe od 1 października 2014. Wszystkie stypendia przyznawane
są początkowo na jeden rok akademicki i po osiągnięciu dobrych wyników mogą być na wniosek kandydata
przedłużone do końca danych studiów.
Wysokość stypendium:
750 euro miesięcznie. Stypendyści otrzymują również dodatkowe świadczenia.
Warunki ubiegania się o stypendium:
• O stypendium to mogą ubiegać się studenci ostatniego (piątego) roku studiów magisterskich lub ostatniego (trzeciego) roku studiów licencjackich bądź inżynierskich oraz kandydaci, którzy uzyskali już tytuł
licencjata, inżyniera bądź magistra. Stypendium to nie obejmuje doktorantów, którzy mogą ubiegać się
o stypendia na pobyty badawcze.
• Bardzo istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest, obok osiągnięć w czasie studiów, przekonujące
przedstawienie naukowych i osobistych umotywowań dla pobytu studyjnego w Niemczech.
• Kandydaci muszą samodzielnie ubiegać się o dopuszczenie do wybranych studiów na niemieckiej uczelni.
• Zaświadczenie wydane przez uczelnię o przyjęciu na wybrane przez kandydata studia należy dołączyć do podania o stypendium lub przedłożyć DAAD w Bonn przed rozpoczęciem pobytu studyjnego.
Od tego dokumentu uzależnione jest wypłacenie przyznanego stypendium.
• Dobra znajomość języka niemieckiego jest – szczególnie w przypadku kierunków humanistycznych –
warunkiem przyjęcia na studia w Niemczech. Wyjątki możliwe są tylko wtedy, gdy kandydat ubiega się
o przyjęcie na studia z angielskim językiem wykładowym.
• Złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.
• Jeśli wybrany przez kandydata kierunek studiów przewiduje kilkumiesięczny pobyt na uczelni w innym
kraju UE (z wyłączeniem pobytu w Polsce), to stypendium DAAD będzie nadal wypłacane, jeśli pobyt
zagraniczny wyniesie maksymalnie 6 miesięcy oraz jednocześnie nie przekroczy 25% czasu trwania
stypendium.
• Kandydaci proszeni są o wybranie 3 uczelni i wpisanie do formularza aplikacyjnego oraz o dołączenie
wydruku strony internetowej opisującej każdy wybrany kierunek studiów.
Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
(Prosimy złożyć dokumenty w trzech oddzielnych kompletach w następującej kolejności)
1. Formularz DAAD (patrz formularz online): form.daad.pl.
2. Szczegółowy życiorys (CV).
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3. Wydruk strony internetowej niemieckiej uczelni zawierający konkretne informacje dotyczące nazwy
wybranego kierunku studiów, przewidywanego planu studiów (czas ich trwania) oraz opłat za studia.
4. Szczegółowe i precyzyjne uzasadnienie, do czego służy zaplanowane uczestnictwo w studiach podyplomowych bądź magisterskich z opisem dotychczasowych studiów w Polsce.
5. Opinia od jednego nauczyciela akademickiego z macierzystej polskiej uczelni ze stopniem naukowym
co najmniej doktora, informująca o kwalifikacjach kandydata, sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie: gutachten.daad.pl.
Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu.
6. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub angielskiego.
(p. Informacje ogólne - Egzaminy /zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego oraz angielskiego).
7. Świadectwo dojrzałości: kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na
język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego.
8. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów (np. licencjat/inżynier, magister)
w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczniem
na język niemiecki lub angielski lub kopia suplementu do dyplomu z wykazem ocen
(w języku angielskim).
Uwaga: Prosimy nie kopiować indeksu!
9. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister): kserokopia polskiego
oryginału oraz kserokopia tłumaczenia polskiego oryginału na język niemiecki lub angielski przez
tłumacza przysięgłego.
Kandydaci ubiegający się o stypendium na ostatnim roku studiów proszeni są o dosłanie dyplomu
ukończenia uczelni najpóźniej do 31 lipca 2014 roku.
10. Lista publikacji (ewentualnie).
Uwaga:
• Aplikacja możliwa tylko na formularzu online (patrz www.daad.pl).
• Zapewnienie z niemieckiego ośrodka przyjmującego, że dotychczasowe przygotowanie i wiedza są w zasadzie wystarczające, aby kandydat mógł uczestniczyć w wybranych studiach podyplomowych lub magisterskich uzupełniających („Master”) nie jest konieczne, ale zwiększa szansę uzyskania stypendium.
• Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
• Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi na str. 6 tej broszury!
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2013 (decyduje data wpłynięcia wniosku).
Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.
Z powodu dużej ilości wniosków najpierw odbywa się kwalifikacja wstępna. Kandydaci, których wnioski
zostały pozytywnie ocenione przez wstępną komisję kwalifikacyjną, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do DAAD w Warszawie.
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Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych
Stipendien für Künstler: Studienstipendien (Architektur, Musik, Kunst)
Cel:
Stypendia dla kandydatów z dziedzin sztuk pięknych, wzornictwa (design), filmu, teatru, muzyki, tańca
i architektury, umożliwiające realizację pobytu studyjnego na jednej z państwowych niemieckich uczelni
pogłębiającego dotychczasowe osiągnięcia artystyczne. Istnieje też możliwość ubiegania się o stypendium
na roczne lub dwuletnie magisterskie studia uzupełniające.
Czas trwania stypendium:
Jeden rok akademicki z możliwością przedłużenia do dwóch lat w przypadku dwuletnich magisterskich
studiów uzupełniających. Początek stypendium od 1 października 2014.
Wysokość stypendium:
750 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia.
Warunki uzyskania stypendium:
• Stypendium to jest przewidziane dla kandydatów, którzy wykorzystali już możliwości kształcenia w kraju ojczystym i – w miarę możliwości – zakończyli studia odpowiednim dyplomem.
• Złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.
Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
(Prosimy złożyć dokumenty w dwóch oddzielnych kompletach w następującej kolejności)
1. Formularz DAAD (patrz formularz online): form.daad.pl.
2. Szczegółowy życiorys (CV).
3. Kandydaci ubiegający się o magisterskie studia uzupełniające dołączają do wniosku wydruk strony
internetowej niemieckiej uczelni zawierający konkretne informacje dotyczące nazwy wybranego kierunku studiów, przewidywanego planu studiów (czas ich trwania) oraz opłat za studia.
4. Opis dotychczasowych studiów i osiągnięć artystycznych.
5. Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie indywidualnego programu studyjnego w Niemczech, jeśli
pobyt na niemieckiej uczelni ma być pogłębieniem dotychczasowych osiągnięć artystycznych.
6. Opinia od jednego nauczyciela akademickiego z macierzystej uczelni informująca o kwalifikacjach
kandydata sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie: gutachten.daad.pl.
Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu.
7. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub angielskiego.
(p. Informacje ogólne - Egzaminy / zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego oraz
angielskiego).
8. Świadectwo dojrzałości: kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego.
9. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów (np. licencjat/inżynier, magister)
w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski lub kopia suplementu do dyplomu z wykazem ocen
(w języku angielskim).
Uwaga: Prosimy nie kopiować indeksu!
10. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister): kserokopia polskiego oryginału oraz
kserokopia tłumaczenia oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego.
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Kandydaci ubiegający się o stypendium na ostatnim roku studiów proszeni są o dosłanie dyplomu
ukończenia uczelni najpóźniej do 31 lipca 2014 roku.
11. Zaproszenie od niemieckiego nauczyciela akademickiego. Osoby ubiegające się o stypendium na roczne lub dwuletnie magisterskie studia uzupełniające dołączają do wniosku zapewnienie z niemieckiego
ośrodka przyjmującego, że dotychczasowe kwalifikacje są w zasadzie wystarczające, aby kandydat mógł
uczestniczyć w wybranych studiach.
12. Materiał artystyczny – próbki twórczości, materiał dźwiękowy (patrz ulotki dla artystów / muzyków w języku niemieckim lub angielskim – dostępne w internecie pod adresem: www.daad.de/extrainfo).
Uwaga:
• Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
• Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi na str. 6 tej broszury!
• Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi materiału artystycznego
www.daad.de/extrainfo.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2013 (decyduje data wpłynięcia wniosku).
Wnioski należy kierować pod adres:
DAAD, Referat 323, Kennedyallee 50, D-53175 Bonn.
Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Kwalifikacji kandydatów
dokona komisja składająca się z profesorów architektury, muzyki i sztuki niemieckich szkół wyższych.
Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach tej kwalifikacji przez DAAD w Bonn.
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Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów
Forschungsstipendien für Doktoranden
Cel:
A. Stypendia umożliwiają doktorantom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce, przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych
w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.
B. Stypendia umożliwiają doktorantom przeprowadzenie całego doktoratu na jednej z niemieckich uczelni
lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech.
Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech będzie udzielone tylko w szczególnych przypadkach, np. kiedy w kraju ojczystym nie ma porównywalnych możliwości przeprowadzenia badań lub jest to niemożliwe z przyczyn merytorycznych.
Zwracamy uwagę na zorganizowaną formę studiów doktoranckich (np. międzynarodowe studia doktoranckie, kolegia doktoranckie, Max-Planck-Research-Schools). Bliższe informacje dostępne są na stronie: sphd.daad.pl.
Czas trwania stypendium:
A. Od 1 do 6 miesięcy; okres odbywania stypendium od 01.06.2014 do 31.01.2015.
Od 7 do 10 miesięcy; w okresie roku akademickiego od 01.10.2014 do 31.07.2015.
Ostateczną decyzję o czasie trwania stypendium podejmuje komisja kwalifikacyjna w Bonn.
B. Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech udzielane jest maksymalnie
na okres 3 lat, w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uzupełniających kwalifikacji, okres ten może
być przedłużony do 4 lat. Stypendium udzielane jest najpierw na okres jednego roku i przedłużane
w zależności od osiągniętych przez ten czas wyników.
Wysokość stypendium:
1.000 euro miesięcznie / inne dodatkowe świadczenia.
Warunki uzyskania stypendium:
• O stypendium mogą ubiegać się wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia
stypendium uzyskają tytuł magistra.
• Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej trzy lata po rozpoczęciu doktoratu.
• Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań.
W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w instytucie
niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość języka angielskiego.
• Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycyny zobacz w rozpisce: „Zusätzliche
Hinweise für DAAD-Forschungsstipendien für Bewerber aus medizinischen Fachbereichen” – dostępna w internecie pod adresem: www.daad.de/extrainfo.
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Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
(Prosimy złożyć dokumenty w trzech oddzielnych kompletach w następującej kolejności)
1. Formularz DAAD. Ubieganie się o stypendium na pobyt badawczy możliwe jest tylko za pośrednictwem portalu DAAD. Patrz www.daad.pl.
2. Szczegółowy życiorys (CV).
3. Czas i miejsce pobytu dokładnie sprecyzowane.
4. Opis projektu badawczego sporządzony przez kandydata: szczegółowe i precyzyjne przedstawienie
indywidualnego programu badawczego w Niemczech z opisem dotychczasowych badań w Polsce.
Osoby ubiegające się o stypendium na cały doktorat w Niemczech muszą przedstawić szczegółowy
zarys pracy doktorskiej i plan czasowy badań naukowych uzgodniony z niemieckim promotorem.
Punkt ten jest najważniejszym kryterium wyboru.
5. Opinia od jednego nauczyciela akademickiego z macierzystej polskiej uczelni ze stopniem naukowym
co najmniej doktora, informująca o kwalifikacjach kandydata, sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie: gutachten.daad.pl.
Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu. Kandydaci ubiegający
się o stypendium na napisanie całego doktoratu w Niemczech dołączają dwie opinie od nauczyciela
akademickiego, z czego przynajmniej jedna powinna być z macierzystej polskiej uczelni.
6. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub angielskiego.
(p. Informacje ogólne - Egzaminy / zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego oraz
angielskiego).
Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego i angielskiego nie musi być przedłożone przez
kandydatów ubiegających się o stypendium na krótkie pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy).
7. Świadectwo dojrzałości: kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na
język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego.
Punkt ten nie dotyczy kandydatów, którzy ubiegają się o stypendium na krótkie pobyty badawcze
(od 1 do 6 miesięcy).
8. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów zarówno I jak i II stopnia (np. licencjat/inżynier, magister) w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów
z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski lub kopia suplementu do dyplomu
z wykazem ocen (w języku angielskim).
Uwaga: Prosimy nie kopiować indeksu!
9. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (licencjat/inżynier oraz magister): kserokopia polskiego
oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza
przysięgłego. Kandydaci ubiegający się o stypendium na ostatnim roku studiów proszeni są o dosłanie
dyplomu ukończenia uczelni najpóźniej do 31 lipca 2014 roku.
10. Zaproszenie i zaświadczenie o opiece naukowej na czas pobytu w Niemczech od niemieckiego
nauczyciela akademickiego. W przypadku kandydatów ubiegających się o stypendium na cały doktorat w Niemczech zaproszenie od niemieckiego promotora pracy doktorskiej musi zawierać opinię
o zamierzonym projekcie badawczym.
11. Lista publikacji (ewentualnie).
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Uwaga:
• Kandydaci, którzy ubiegają się o stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów powinni w tym roku
po raz pierwszy aplikować za pośrednictwem nowego portalu DAAD. Szczegółowe informacje znajdą
Państwo na stronie internetowej www.daad.pl przy opisie danego programu stypendialnego. W razie
pytań prosimy o kontakt z biurem DAAD w Warszawie.
• Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
• Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi na str. 6 tej broszury!

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2013 (decyduje data wpłynięcia wniosku).
Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.
Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Z powodu dużej ilości
wniosków odbywa się najpierw kwalifikacja wstępna. O jej wyniku kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez biuro DAAD w Warszawie. W marcu 2014 roku komisja w Bonn dokona ostatecznego wyboru kandydatów. Listy informujące o wyniku tej kwalifikacji dotrą do kandydatów bezpośrednio z Bonn.
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Stypendia na pobyty badawcze dla młodych naukowców (postdoc)
Forschungsstipendien für Nachwuchswissenschaftler
Cel:
Stypendia umożliwiają młodym naukowcom po doktoracie przeprowadzenie prac badawczych lub projektu
naukowego na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych.
Czas trwania stypendium:
Od 1 do 10 miesięcy.
Okres odbywania stypendium – od 01.06.2014 do 31.01.2015 (pobyty od 1 do 6 miesięcy),
od 01.10.2014 do 30.06. 2015 (pobyty od 7 do 10 miesięcy).
Wysokość stypendium:
1.000 euro miesięcznie / inne dodatkowe świadczenia.
Warunki uzyskania stypendium:
• O stypendium mogą ubiegać się młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora.
• Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej cztery lata po uzyskaniu tytułu doktora (dotyczy kandydatów,
którzy ubiegają się o stypendium do 6 miesięcy). Złożenie wniosku przez kandydatów ubiegających się
o stypendium od 7 do 10 miesięcy musi nastąpić najpóźniej dwa lata po uzyskaniu tytułu doktora.
• Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań.
W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w instytucie
niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość języka angielskiego.
Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
(Prosimy złożyć dokumenty w trzech oddzielnych kompletach w następującej kolejności)
1. Formularz DAAD. Ubieganie się o stypendium na pobyt badawczy możliwe jest tylko za pośrednictwem
portalu DAAD. Patrz www.daad.pl.
2. Szczegółowy życiorys (CV).
3. Czas i miejsce pobytu dokładnie sprecyzowane.
4. Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie indywidualnego programu badawczego w Niemczech z opisem dotychczasowych badań w Polsce.
Punkt ten jest najważniejszym kryterium wyboru.
5. Opinia od jednego nauczyciela akademickiego z macierzystej polskiej uczelni ze stopniem naukowym
co najmniej doktora informująca o kwalifikacjach kandydata i oceniająca jego projekt badawczy
sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie: gutachten.daad.pl.
Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu.
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6. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub angielskiego.
(p. Informacje ogólne - Egzaminy / zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego oraz
angielskiego).
Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego i angielskiego nie musi być przedłożone przez
kandydatów ubiegających się o stypendium na krótkie pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy).
7. Świadectwo dojrzałości: kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia
oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego.
Punkt ten nie dotyczy kandydatów, którzy ubiegają się o stypendium na krótkie pobyty badawcze
od 1 do 6 miesięcy).
8. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów zarówno I jak i II stopnia
(np. licencjat/inżynier, magister) w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry
i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski lub kopia suplementu
do dyplomu z wykazem ocen (w języku angielskim).
Uwaga: Prosimy nie kopiować indeksu!
9. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (magister) oraz dyplom doktorski: kserokopia
polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na język niemiecki lub angielski przez
tłumacza przysięgłego.
10. Zaproszenie od niemieckiego nauczyciela akademickiego.
11. Lista publikacji.
Uwaga:
• Kandydaci, którzy ubiegają się o stypendia na pobyty badawcze powinni w tym roku po raz pierwszy
aplikować za pośrednictwem nowego portalu DAAD. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.daad.pl przy opisie danego programu stypendialnego. W razie pytań prosimy
o kontakt z biurem DAAD w Warszawie.
• Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
• Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi na str. 6 tej broszury!
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2013 (decyduje data wpłynięcia wniosku).
Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.
Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Z powodu dużej ilości
wniosków odbywa się najpierw kwalifikacja wstępna. O jej wyniku kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez biuro DAAD w Warszawie. W marcu 2014 roku komisja w Bonn dokona ostatecznie wyboru
stypendystów. Listy informujące o wyniku tej kwalifikacji dotrą do kandydatów bezpośrednio z Bonn.
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DLR-DAAD Research Fellowships
in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
‘DLR-DAAD Research Fellowships’ is a new programme implemented by the ‘Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt’ (DLR) and the ‘German Academic Exchange Service’ (DAAD).
DLR is Germany´s national research center for aeronautics and space. Its extensive research and development work in Aeronautics, Space, Transportation and Energy is integrated into national and international
cooperative ventures. As Germany´s space agency, DLR has been given responsibility for the forward planning and the implementation of the German space programme by the German federal government as well
as for the international representation of German interests. Approximately 5, 700 people are employed in
DLR´s 29 institutes and facilities at thirteen locations in Germany.
This special programme is intended for highly-qualified foreign doctoral and postdoctoral students as well
as senior scientists. DLR-DAAD Fellowships offer outstanding scientists and researchers the opportunity
to conduct special research at the institutes of the DLR in Germany.
DLR-DAAD Fellowships are defined and awarded on an individual basis. Each Fellowship announcement
will indicate the specific qualification requirements and terms of the visit. The current offers are published
under ‘DLR-DAAD Fellowships - Current Offers’
(dlroffers.daad.pl) on the homepages of the DAAD and the DLR.
Fellowship Types and Duration
Type

Target Group

Fellowship Goal

Funding Duration

A

Doctoral Students

Doctorate in Germany

36 months

B

Postdoctoral Students

Research in Germany

6 to 24 months

C

Senior Scientists

Research in Germany

1 to 3 months

Fellowships are always awarded for the length of the research stay in Germany. The host DLR Institute and
the fellowship candidate will agree upon the length of this term.
Fellowship Value
Type

Monthly Instalment

Type A

1.365 Euros (plus allowance for materials of e.g. flat-rate travel allowance,
102 Euros)
health insurance, family allowances

Possible Additional Payments

Type B

2.000 Euros

none

Type C

2.300 Euros

none
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Application Requirements
At the time of their application, applicants for a DLR-DAAD Fellowship must
• be able to prove their outstanding study or research achievements,
• Type A: have completed their studies or research with a university degree,
• Type B: have completed their studies with a doctorate/PhD,
• Type C: applicants must be working in higher education or at a research institute; positions are open to
outstandingly-qualified academics and scientists who should generally hold a doctorate/Ph.D,
• have an excellent knowledge of English, please provide evidence of this through the submission of appropriate language certificates (e.g. TOEFL: 550/217); a knowledge of German is advantageous,
• in general not be older than 32 years (Type A) or have completed their doctorate in the last two years
(Type B) or assessed individually according to prerequisites (Type C).
Special note for applicants from the field of medicine: A university degree is considered equivalent to the
German medical practice licence, the Approbation – that is proof of at least seven years of medical training
and the licence to practice medicine in the home country.
Application Papers
Applicants are expected to submit the complete ‘Application for a DLR-DAAD Fellowship’:
dlrform.daad.pl.
Accompanying documents are listed in the Special Application Form.
Applicants are not required to submit any confirmation of academic supervision.
Applications may be submitted to the DAAD Regional Offices or directly to DAAD Head Office in Bonn,
desk 522. The DAAD regrets to be unable to consider incomplete applications.
Important Notice
By applying for a fellowships the DLR-DAAD Research Fellowships Programme you give your consent
to the DAAD to forward your documents and your personal details to DLR and its relevant intitutions.
The DAAD and the DLR will not pass on your details to third parties.
Contact:
Mrs. Rebekka Kammler
Referat 522
German Academic Exchange Service
Postfach 200404
D-53134 Germany
Tel.: 0049 228 882 623 oder 0049 228 882 781
Fax: 0049 228 882 570
E-mail: specialprogrammes522@daad.de
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Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców
DAAD/Roche Diagnostics Postdoktoranden Programm
DAAD i Roche Diagnostics GmbH oferują wysoko wykwalifikowanym zagranicznym młodym naukowcom po doktoracie z krajów Unii Europejskiej i USA stypendia na pobyty badawcze w jednym z wiodących
w Europie centrów biotechnologii – Penzberg koło Monachium.
Cel:
Stypendia te umożliwiają młodym naukowcom badania nad rozwiązaniami technicznymi stosowanymi
w przemyśle i zwiększają ich kwalifikacje zawodowe. Nad eksperymentalną działalnością naukową opiekę
akademicką sprawować będą niemieccy nauczyciele akademiccy.
Centrum naukowe Penzberg oferuje następujące obszary tematyczne badań w dziedzinie Diagnostics
(kandydaci na stypendium powinni podać we wniosku jeden temat główny i dwa zastępcze):
• Antibody generation and optimization
• Biacore for thermophoresis
• Cellular analytics
• Immune effector cell recruitment
• Instrumental Analytics
• Expression systems
• Mass Spectrometry / HPLC
• Mode of action analyses for therapeutic antibodies
• Non-invasive imaging technologies
• New Optical Detection Principles
• Novel label conjugates
• Novel methods for immunogen synthesis
• Nucleic Acid Chemistry / Peptide chemistry
• Organic Chemistry of dyes and solid phases
• Pharmacological testing
• Protein purification, analytics and chemistry
• Recombinant proteins / antibodies
• Stem cells
• Target identification / validation
Czas trwania stypendium:
12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy.
Wysokość stypendium:
• 2.250 euro miesięcznie.
• Dodatek rodzinny dla współmałżonka stypendysty.
• Koszty podróży do i z miejsca odbywania stypendium (w zależności od miejsca zamieszkania kandydata).
• Ubezpieczenie zdrowotne, od nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej.
• Kurs języka niemieckiego przed lub w trakcie stypendium.
• Pomoc w poszukiwaniu mieszkania.
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Warunki uzyskania stypendium:
• Pod uwagę będą brani tylko wybitni naukowcy.
• Szczególnej ocenie podlegają dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata. Kandydaci powinni
posiadać wiedzę w przynajmniej jednej z wymienionych dziedzin: chemia, biochemia, biologia molekularna, biologia komórkowa, informatyka biologiczna, biotechnologia, immunologia lub onkologia.
• Wniosek musi zawierać opinie od dwóch nauczycieli akademickich podkreślające wysokie kwalifikacje
kandydata.
• Znajomość języka niemieckiego nie jest warunkiem koniecznym.
Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
(Prosimy złożyć dokumenty w dwóch oddzielnych kompletach)
1. Formularz DAAD („Application for Research Grants and Study Scholarships” – dostępny w internecie
pod adresem: docs.daad.pl.
Wskazówki do formularza na odwrocie: punkty od 7 do 9 – nie dotyczy; punkt 10: nie jest wymagane
sformułowanie własnego planu badawczego.
2. Szczegółowy życiorys (CV).
3. Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie dotychczasowych badań naukowych w Polsce.
4. Sformułowanie głównego tematu prac badawczych i podanie dwóch tematów zastępczych.
5. Opinie od dwóch nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym co najmniej doktora (przynajmniej
jedna z macierzystej polskiej uczelni), sporządzone na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie:
gutachten.daad.pl.
Opinie (w języku niemieckim lub angielskim) nie mogą być identyczne i powinny mieć stempel instytutu.
6. Kopia dyplomu doktorskiego z tłumaczeniem na język angielski lub niemiecki.
7. Lista publikacji.
Uwaga:
• Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
• Świadectwo znajomości języka niemieckiego nie jest wymagane.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
Wnioski można składać w dowolnym terminie.
Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa
lub DAAD, Referat 521, Postfach 20 04 04, D-53134 Bonn, Germany
Tel.: 0049 / 228 / 882 339
Fax: 0049 / 228 / 882 444
E-mail: pharma@daad.de
Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Listy informujące o wyniku kwalifikacji dotrą do kandydatów bezpośrednio z Bonn.

Stypendia dla naukowców

27

Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler
Cel:
Stypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych umożliwiają
przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym. Stypendium to skierowane jest także do artystów i muzyków pracujących jako nauczyciele akademiccy.
Czas trwania stypendium:
W zależności od zaplanowanych badań: od 1 do 3 miesięcy; okres odbywania stypendium odpowiednio do
terminu aplikacji od 01.06.2014 do 31.01.2015 lub od 01.11.2014 do 31.05.2015.
Wysokość stypendium:
2.000 euro miesięcznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci), 2.150 euro miesięcznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni). DAAD nie pokrywa kosztów podroży.
Warunki uzyskania stypendium:
• O stypendium mogą ubiegać się wybitni naukowcy wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co
najmniej doktora (doktorat nie dotyczy artystów i muzyków) zatrudnieni na polskiej uczelni lub
w instytucie badawczym.
• Istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest obok dotychczasowych osiągnięć naukowych
(lista publikacji) przekonujący i jasno sprecyzowany program badawczy, uzgodniony w porozumieniu
z przyjmującym instytutem. Do wniosku powinno być dołączone zaproszenie od niemieckiego
partnera naukowego / ośrodka przyjmującego zawierające opinię o planowanych przez kandydata
badaniach.
• Stypendium na pobyt badawczy może być przyznane tylko raz na trzy lata.
Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
(Prosimy złożyć dokumenty w dwóch oddzielnych kompletach w następującej kolejności)
1. Formularz DAAD („Forschungs- und Arbeitsaufenthalte ausländischer Hochschullehrer und Wissenschaftler“ - dostępny w internecie pod adresem: docs.daad.pl.
2. Szczegółowy życiorys (CV).
3. Projekt badawczy: Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie indywidualnego programu badawczego.
4. Dyplom doktorski (nie dotyczy artystów i muzyków).
5. Zaproszenie od niemieckiego nauczyciela akademickiego.
6. Lista publikacji.
7. Czas i miejsce pobytu: dokładnie sprecyzowane.
Uwaga:
Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2013 / 3 czerwca 2014 (decyduje data wpłynięcia wniosku).
Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.
Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Listy informujące o wyniku tej kwalifikacji dotrą do kandydatów bezpośrednio z Bonn.
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DLR-DAAD Research Fellowships
in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
Opis programu znajduje się na str. 23 tej broszury.

Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Projektbezogener Personenaustausch (PPP)
Komitet Badań Naukowych (KBN) i Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) podpisały w dniu
23 listopada 1999 roku w Bonn „Program wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z realizacją
projektów badawczych”. Program ten jest kontynuowany przez DAAD i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (MNiSW).
Celem programu jest rozwijanie współpracy naukowej poprzez wspieranie wymiany osobowej, szczególnie
młodej kadry naukowej, realizującej wspólne projekty badawcze.
Program jest skierowany do polskich i niemieckich zespołów naukowców zamierzających realizować
wspólne projekty badawcze we wszystkich dziedzinach naukowych.
Zgłoszenia na formularzach, dostępnych w internecie na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) http://www.nauka.gov.pl należy złożyć do 31 lipca 2014 roku w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Polskim wnioskodawcą może być tylko szkoła wyższa lub instytut naukowobadawczy (wykluczone są wnioski indywidualne). Partner niemiecki musi złożyć odpowiedni wniosek na
formularzu DAAD w Niemczech. Składane wnioski (zgłoszenia) powinny być podpisane przez obu współpracujących partnerów.
Dofinansowanie zakwalifikowanych projektów rozpocznie się od 1 stycznia 2015 roku. Maksymalny okres
wspierania projektu wynosi 2 lata.
Szczegółowe informacje znajdują się w internecie na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl (w rubrykach: „Ministerstwo”, „Współpraca z zagranicą”, „Współpraca dwustronna”, „Mapa Świata” „Niemcy”) lub ppp.daad.pl.
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Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD
Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten
Cel:
Stypendia mające na celu pomoc w podtrzymaniu kontaktów, skierowane są do byłych stypendystów DAAD
(co najmniej 7 miesięcy) oraz byłych stypendystów rządowych, którzy studiowali przynajmniej rok w byłej
NRD; mają one umożliwić przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub
w instytucie naukowym. Stypendium to obejmuje wszystkie kierunki. Byli stypendyści, którzy nie pracują
naukowo mogą także odbyć pobyt stypendialny w instytucji powiązanej z gospodarką, administracją, kulturą oraz mediami. Osoby te muszą także dołączyć pisemne zapewnienie instytucji goszczącej
o (nieodpłatnym) udostępnieniu miejsca pracy, odnoszące się do zaplanowanego projektu badawczego lub
zawodowego. Posiadanie tytułu doktora nie jest warunkiem koniecznym.
Czas trwania stypendium:
W zależności od zaplanowanych badań: od 1 do 3 miesięcy; okres odbywania stypendium odpowiednio do
terminu aplikacji od 01.06.2014 do 31.01.2015 lub od 01.11.2014 do 31.05.2015.
Wysokość stypendium:
2.000 euro miesięcznie (osoby z tytułem magistra, naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci), 2.150 euro
miesięcznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni). DAAD nie pokrywa kosztów podróży.
Warunki uzyskania stypendium:
• O stypendium mogą ubiegać się byli roczni stypendyści zatrudnieni na polskiej uczelni, instytucie badawczym lub innej instytucji powiązanej z gospodarką, administracją, kulturą oraz mediami, jednak
najwcześniej po upływie 3 lat od ostatniego stypendium.
• Bardzo istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest przekonujący i jasno sprecyzowany program badawczy, uzgodniony z przyjmującym instytutem. Do wniosku powinno być dołączone zaproszenie
od niemieckiego partnera naukowego / ośrodka przyjmującego, zawierające opinię o planowanych
przez kandydata badaniach. Kandydaci nie muszą koniecznie kierować się na uczelnię, na której odbywali swoje roczne stypendium.
• Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
• Stypendium na pobyt badawczy może być przyznane tylko raz na trzy lata.
• O stypendium mogą ubiegać się byli stypendyści, którzy przynajmniej od 3 lat przebywają w kraju ojczystym.
Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
(Prosimy złożyć dokumenty w dwóch oddzielnych kompletach w następującej kolejności)
1. Formularz DAAD („Forschungs- und Arbeitsaufenthalte ausländischer Hochschullehrer und Wissenschaftler” – dostępny w internecie pod adresem: docs.daad.pl.
2. Szczegółowy życiorys (CV).
3. Projekt badawczy: Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie indywidualnego programu badawczego.
4. Zaproszenie od niemieckiego nauczyciela akademickiego lub ośrodka przyjmującego.
5. Lista publikacji.
6. Czas i miejsce pobytu: dokładnie sprecyzowane.
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Uwaga:
Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2013 / 3 czerwca 2014 (decyduje data wpłynięcia wniosku).
Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.
Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Listy informujące o wyniku tej kwalifikacji dotrą do kandydatów bezpośrednio z Bonn.
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Stypendia DAAD dla osób przynależących do niemieckiej mniejszości
narodowej w Polsce
DAAD posiada w swojej ofercie trzy programy stypendialne, które skierowane są do
niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce.
O stypendia te mogą ubiegać się tylko osoby, które przynależą do niemieckiej mniejszości
narodowej. Kandydatów prosimy o wpisanie na stronie tytułowej wniosku (w prawym
górnym rogu) „Deutsche Minderheit”.

Stypendia DAAD skierowane do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce:
• Wakacyjne kursy języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów
studiów I stopnia
Dokładny opis programu, czas trwania i wysokość stypendium znajdują się na str. 10 tej broszury.
• Stypendia dla doktorantów
Uwaga! Możliwość aplikacji na okres tylko do 6 miesięcy!
Dokładny opis programu, czas trwania i wysokość stypendium znajdują się na str. 18 tej broszury.
• Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
Dokładny opis programu, czas trwania i wysokość stypendium znajdują się na str. 27 tej broszury.

Prosimy koniecznie o zapoznanie się z informacjami ogólnymi dostępnymi na str. 6 tej broszury!
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Stypendia Fundacji im. Alexandra von Humboldta
Alexander von Humboldt Stiftung (AvH)
Fundacja im. Alexandra von Humboldta jest powszechną fundacją wspierającą międzynarodową kooperację naukowo-badawczą. Umożliwia ona wysoko wykwalifikowanym zagranicznym naukowcom dłuższe
pobyty badawcze na terenie Niemiec i wspiera kontakty naukowe.
Dokładne informacje dostępne są pod adresem:
http://www.humboldt-foundation.de.
Adres:
Alexander von Humboldt Stiftung, Jean-Paul-Strasse 12, D-53173 Bonn
Tel.: 0049 228 833 0
Fax: 0049 228 833 199
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Niemiecka Wspólnota Badawcza
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG):
Kolegia doktoranckie („Graduiertenkollegs”)
Kolegia doktoranckie na niemieckich uniwersytetach służą wspieraniu młodej kadry naukowej poprzez
umożliwienie jej uczestnictwa w badaniach naukowych. Każde kolegium doktoranckie ma określony zakres
tematyczny, nad którym wspólnie pracuje do 30 doktorantów i ok. 10 do 15 nauczycieli akademickich różnych dziedzin naukowych.
Kolegia doktoranckie są finansowane przede wszystkim przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG). Oferują one także stypendia na studia doktoranckie dla Niemców i obcokrajowców. Duże szanse na otrzymanie
takiego stypendium mają głównie absolwenci kierunków przyrodniczych i inżynierskich.
Osoby zainteresowane doktoratem w kolegium doktoranckim w Niemczech znajdą niezbędne informacje
oraz wykaz niemieckich kolegiów doktoranckich w internecie pod adresem:
http://www.dfg.de (w rubrykach: „Förderung”, Förderung auf einen Blick“, „Koordinierte Programme“,
„Graduiertenkollegs“ lub dfg.daad.pl.
Adres:
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Kennedyallee 40, D-53175 Bonn
Tel.: 0049 228 885 1
Fax: 0049 228 885 2777
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Towarzystwo im. Maxa Plancka
Max-Planck-Gesellschaft: „International Research Schools”
Towarzystwo Maxa Plancka we współpracy z niemieckimi uczelniami prowadzi obecnie 37 „International
Research Schools”. Jest to odpowiednik kolegiów doktoranckich Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (DFG)
umożliwiających niemieckim i zagranicznym młodym naukowcom pracę naukową prowadzącą do doktoratu. „International Research Schools” oferują zarówno niemieckim jak i zagranicznym doktorantom
stypendia naukowe.
„International Research Schools” zrzeszają ok. 1500 doktorantów, z czego 50 % stanowią obcokrajowcy.
Osoby zainteresowane doktoratem w jednej z „International Research Schools” w Niemczech znajdą szczegółowe informacje pod adresem:
http://www.mpg.de (w rubryce: „Karriere“, „Förderprogramme für junge Wissenschaftler“,
„International Max Planck Research Schools“) lub mpg.daad.pl.
Adres:
Max-Planck-Gesellschaft, Hofgartenstr. 8, D-80539 München
Tel.: 0049 89 2108 – 0
Fax: 0049 89 2108 – 1111
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Kolegia doktoranckie niemieckich krajów związkowych
Graduiertenkollegs der Bundesländer
W ostatnich latach powstały kolegia doktoranckie finansowane przez niektóre kraje związkowe Niemiec.
Kolegia te oferują również stypendia dla obcokrajowców. Osoby zainteresowane doktoratem w jednym
z tych kolegiów znajdą szczegółowe informacje pod adresem: gkb.daad.pl.
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PhDGermany – portal na temat studiów doktoranckich i prowadzenia
badań naukowych w Niemczech
PhDGermany – die Vermittlungsplattform zum Promovieren und Forschen
in Deutschland
Osoby zainteresowane odbyciem studiów doktoranckich w Niemczech mogą skorzystać z nowego portalu internetowego www.phdgermany.de, na którym niemieckie szkoły wyższe oraz instytuty badawcze
mogą nawiązywać kontakt z osobami zainteresowanymi doktoratem w Niemczech.

