STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2015/2016 ● NĚMECKO - DAAD

Číslo článku

NĚMECKO – DAAD
Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Výzkumná stipendia
pro studenty DSP
a mladé vědce
(pro absolventy MSP
všech oborů, případně
studenty posledních
ročníků)
Výzkumné pobyty
pro vysokoškolské učitele
a vědce (stipendium lze
získat jednou za 3 roky)

Nová pozvání pro bývalé
stipendisty (stipendium
lze získat jednou za 3
roky)
Studijní stipendia pro
absolventy všech vědních
oborů (pro absolventy
MSP nebo BSP),
případně studenty
posledních ročníků

Věkový Požadovaný
limit
jazyk

Přijímající
organizace

Úhrada
cestovného

Úhrada
pobytu

Nabízená stipendia
místa (M),
roky (r),
měsíce (m),
týdny (t), dny (d)

Délka pobytu
roky (r),
semestry (s),
měsíce (m),
týdny (t), dny (d)

Jiné údaje

Informace o podkladech na:
N (A)

N (A)

N (A)

DAAD

DAAD

DAAD

bez stanovené
kvóty

1 - 6 m,
7-10 m,
3r

DAAD

možno VŠ
nebo
vědecké
pracoviště

DAAD

bez stanovené
kvóty

1-3m

možno VŠ
nebo
vědecké
pracoviště

DAAD

bez stanovené
kvóty

1-3m

DAAD

www.daad.cz

Informace o podkladech na:
www.daad.cz

Informace o podkladech na:
www.daad.cz

Informace o podkladech na:
N (A)

DAAD

DAAD

DAAD

bez stanovené
kvóty

10 - 24 m

www.daad.cz

Termín
odevzdání
přihlášek

15. 11. 2014
Do půlnoci
15.11. musí
být žádost
podána přes
DAAD-Portal
15. 11. 2014
Do půlnoci
15.11. musí
být žádost
podána přes
DAAD-Portal
15. 11. 2014
Do půlnoci
15.11. musí
být žádost
podána přes
DAAD-Portal
15. 11. 2014
Do půlnoci
15.11. musí
být žádost
podána přes
DAAD-Portal
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*)

Stipendia umožňující
účast na letním kursu
(od 2. ročníku VŠ)
Pracovní pobyty pro
vysokoškolské učitele
v oblastech umění a
architektura (stipendium
lze získat jednou za 3
roky)

N

DAAD

DAAD

DAAD

bez stanovené
kvóty

Informace o podkladech na:
3-4t

15. 11. 2014
www.daad.cz
15. 11. 2014

N (A)

DAAD

možno VŠ
nebo
hostitelská
instituce

DAAD

bez stanovené
kvóty

1-3m

Informace o podkladech na:
www.daad.cz

Do půlnoci
15.11. musí
být žádost
podána přes
DAAD-Portal
31. 10. 2014

**)

**)

Studijní stipendia pro
studenty v oboru
architektura

Studijní stipendia pro
studenty v oboru
scénické umění (divadlo,
režie, muzikál,
performance, tanec,
choreografie

N (A)

DAAD

DAAD

DAAD

bez stanovené
kvóty

1r
(s možností
prodloužení)

Informace o podkladech na:
www.daad.cz

Informace o podkladech na:
N (A)

DAAD

DAAD

DAAD

bez stanovené
kvóty

1r
(s možností
prodloužení)

www.daad.cz

přímo DAAD
v Bonnu.
Do půlnoci
31.10. musí
být žádost
podána přes
DAAD-Portal
31. 10. 2014
přímo DAAD
v Bonnu.
Do půlnoci
31.10. musí
být žádost
podána přes
DAAD-Portal
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31. 10. 2014
Informace o podkladech na:
*)

Studijní stipendia pro
studenty v oboru výtvarné
umění, design, film

N (A)

DAAD

DAAD

DAAD

bez stanovené
kvóty

1r
(s možností
prodloužení)

www.daad.cz

Informace o podkladech na:
**)

Studijní stipendia pro
studenty v oboru hudba

Studijní cesty skupin
studentů do Německa

N (A)

DAAD

DAAD

DAAD

bez stanovené
kvóty

1r
(s možností
prodloužení)

www.daad.cz

Žádosti o tato stipendia se podávají elektronicky přes portál DAAD přímo do centrály DAAD v Bonnu, nikoli AIA.

přímo DAAD
v Bonnu.
Do půlnoci
31.10. musí
být žádost
podána přes
DAAD-Portal
31. 10. 2014
přímo DAAD
v Bonnu.
Do půlnoci
31.10. musí
být žádost
podána přes
DAAD-Portal
vždy
1. listopadu
1. února
1. května

Stipendijní nabídka Německé akademické výměnné služby (DAAD)
pro rok 2015/2016
Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí na rok 2015 a akademický rok 2015/2016 pro Českou republiku následující typy stipendií:






Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce – stipendia na 1-6 měsíců, stipendia na 7-10 měsíců, stipendia na celé doktorské studium (3-4 roky)
Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce
Nová pozvání pro bývalé stipendisty
Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů
Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele v oblastech umění a architektura
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U výše uvedených stipendií se přihlášky podávají v tištěné verzi do kanceláře AIA, paralelně je však třeba žádost podat elektronicky přes DAAD-Portal.
Uzávěrka podání žádostí: 15. listopadu 2014
Bližší informace viz www.funding-guide.de



*) Stipendia umožňující účast na letním kurzu - přihlášky se podávají pouze do kanceláře AIA (1 sada dokumentů v tištěné verzi)
Uzávěrka podání žádostí: 15. listopadu 2014



**) Studijní stipendia pro studenty v oborech architektura, scénické umění, výtvarné umění, design, film a hudba – přihlášky se podávají v tištěné verzi
přímo do centrály DAAD v Bonnu (referát Mittelosteuropa), paralelně je však třeba žádost podat elektronicky přes DAAD-Portal.
Uzávěrka podání žádostí: 31. října 2014

K žádostem o stipendium, které se odevzdávají v Praze, je nutno připojit vyplněný formulář Akademické informační agentury Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia
Formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte k dalším podkladům (v češtině, i v případě odevzdávání více sad stačí jedno vyhotovení).

