STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019/2020 ● 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)
-vztahují se i na kandidáty se

Věkový Požadovaný Přijímající
limit
jazyk
organizace

Úhrada
cestovného

Úhrada
pobytu

Nabízená
Délka pobytu
stipendia
roky (r),
místa (M),
semestry (s),
roky (r),
měsíce (m),
měsíce (m),
týdny (t), dny (d)
týdny (t), dny (d)

Jiné údaje

Informace o podkladech
na:
N /A

DAAD

DAAD

DAAD

bez stanovené
kvóty

1-6m
www.daad.de

Termín
odevzdání přihlášek

15. 11. 2018
a 30. 4. 2019
Do půlnoci 15.11/30.4. musí
být žádost podána přes
DAAD-Portal

statusem postdoc

Výzkumná stipendia
pro studenty DSP
a mladé vědce
(pro absolventy MSP
všech oborů, případně
studenty posledních
ročníků)
-nevztahují se na kandidáty

Informace o podkladech
na:
N /A

DAAD

DAAD

DAAD

DAAD nebo
domácí VŠ/
vědecké
pracoviště

DAAD

DAAD nebo
domácí VŠ/
vědecké
pracoviště

DAAD

bez stanovené
kvóty

7-10 m
www.daad.de

15. 11. 2018
Do půlnoci 15.11. musí být
žádost podána přes DAADPortal

se statusem postdoc

Výzkumná stipendia pro
studenty DSP v rámci
doktorátu s dvojím
vedením
Výzkumná stipendia pro
studenty DSP v rámci
Cotutelle

N /A

N /A

DAAD

max. 2 r (lze
rozdělit na více
pobytů)

DAAD

max. 18 m (lze
rozdělit na více
pobytů)

Informace o podkladech
na:
www.daad.de

15. 11. 2018
Do půlnoci 15.11. musí být
žádost podána přes DAADPortal

Informace o podkladech
15. 11. 2018
na:
Do půlnoci 15.11. musí být
žádost podána přes DAADPortal
www.daad.de
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Výzkumné pobyty
pro vysokoškolské
učitele
a vědce (stipendium lze
získat jednou za 3 roky)

Bilaterální výměna
vědců (stipendium lze
získat jednou za 3 roky)

Pracovní pobyty pro
vysokoškolské učitele
v oborech architektura
a umění

N /A

N /A

N /A

DAAD

DAAD

DAAD nebo
domácí VŠ/
vědecké
pracoviště

DAAD nebo
domácí VŠ/
vědecké
pracoviště

bez stanovené
kvóty

1-3m

www.daad.de

DAAD

14 d – 3 m

DAAD

DAAD

bez stanovené
kvóty

1-3m

DAAD

bez stanovené
kvóty

1-3m

DAAD

bez stanovené
kvóty

10 - 24 m

N /A

DAAD

DAAD nebo
domácí VŠ/
vědecké
pracoviště

Studijní stipendia pro
absolventy všech
vědních oborů (pro
absolventy MSP nebo
BSP), příp. studenty
posledních ročníků

N /A

DAAD

DAAD

N

DAAD

DAAD

DAAD

bez stanovené
kvóty

N /A

DAAD

DAAD

DAAD

bez stanovené
kvóty

3-4t

*)
Studijní stipendia pro
studenty v oboru
architektura

Informace o podkladech
na:
www.daad.de

DAAD nebo
domácí VŠ/
vědecké
pracoviště

Nová pozvání pro
bývalé stipendisty
(stipendium lze získat
jednou za 3 roky)

Stipendia umožňující
účast na letním kursu
(od 2. ročníku VŠ)

DAAD

Informace o podkladech
na:

1-2r

15. 11. 2018
a 30. 4. 2019
Do půlnoci 15.11/30.4. musí
být žádost podána přes
DAAD-Portal
15. 11. 2018
a 30. 4. 2019
Do půlnoci 15.11/30.4. musí
být žádost podána přes
DAAD-Portal

15. 11. 2018
a 30. 4. 2019
Do půlnoci 15.11/30.4. musí
být žádost podána přes
www.daad.de
DAAD-Portal
15. 11. 2018
Informace o podkladech
a 30. 4. 2019
na:
Do půlnoci 15.11/30.4. musí
být žádost podána přes
www.daad.de
DAAD-Portal
Informace o podkladech
na:
15. 11. 2018
Do půlnoci 15. 11. musí být
www.daad.de
žádost podána přes DAADPortal
Informace o podkladech
na:

Informace o podkladech
na:

1. 12. 2018
Do půlnoci 1. 12. musí být
žádost podána přes DAADPortal
www.daad.de
30. 09. 2018
Informace o podkladech
přímo DAAD
na:
v Bonnu.
Do půlnoci 30. 09. musí být
žádost podána přes DAADwww.daad.de
Portal

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019/2020 ● NĚMECKO - DAAD
*)

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

Informace o podkladech
na:
N /A

DAAD

DAAD

DAAD

bez stanovené
kvóty

1-2r

*)

www.daad.de

31. 10. 2018
přímo DAAD
v Bonnu. Do půlnoci 31.10.
musí být žádost podána
přes DAAD-Portal

Informace o podkladech
na:
Studijní stipendia pro
studenty v oboru hudba

N (A)

DAAD

DAAD

DAAD

bez stanovené
kvóty

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

N (A)

DAAD

DAAD

DAAD

bez stanovené
kvóty

Studijní cesty skupin
studentů do Německa

1-2r

1-2r

15. 10. 2018
přímo DAAD
v Bonnu.
www.daad.de
Do půlnoci 15. 10. musí být
žádost podána přes DAADPortal
30. 11. 2018
Informace o podkladech
přímo DAAD
na:
v Bonnu.
Do půlnoci 30. 11. musí být
žádost podána přes DAADwww.daad.de
Portal

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

Stipendijní nabídka Německé akademické výměnné služby (DAAD) pro rok 2019/2020
Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí na rok 2019 a akademický rok 2019/2020 pro Českou republiku následující typy stipendií:











Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce – stipendia na 1-6 měsíců UZÁVĚRKA 2x ROČNĚ 15. listopadu 2018 / 30. dubna 2019
Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce – stipendia na 7-10 měsíců UZÁVĚRKA pouze 15. listopadu 2018
Výzkumná stipendia pro doktorandy v rámci doktorátu s dvojím vedením UZÁVĚRKA pouze 15. listopadu 2018
Výzkumná stipendia pro doktorandy v rámci Cotutelle UZÁVĚRKA pouze 15. listopadu 2018
Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce UZÁVĚRKA 2x ROČNĚ 15. listopadu 2018 / 30. dubna 2019
Bilaterální výměna vědců UZÁVĚRKA 2x ROČNĚ 15. listopadu 2018 / 30. dubna 2019
Nová pozvání pro bývalé stipendisty UZÁVĚRKA 2x ROČNĚ 15. listopadu 2018 / 30. dubna 2019
Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů UZÁVĚRKA pouze 15. listopadu 2018
Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele v oblastech umění a architektura UZÁVĚRKA 2x ROČNĚ 15. listopadu 2018 / 30. dubna 2019
Stipendia umožňující účast na letním kurzu UZÁVĚRKA pouze 1. prosince 2018

vždy
1. listopadu
1. února
1. května

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019/2020 ● NĚMECKO - DAAD
U VÝŠE UVEDENÝCH STIPENDIÍ SE PŘIHLÁŠKY PODÁVAJÍ :
- ELEKTRONICKY přes DAAD-Portal
- V TIŠTĚNÉ VERZI do kanceláře AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1)
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 – vložte jako první list originální sady).
Uzávěrka podání žádostí: 15. listopadu 2018 / 1. prosince 2018/ 30. dubna 2019 - viz informace u jednotlivých kategorií stipendií
UZÁVĚRKA 2x ROČNĚ – týká se programů Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce – stipendia na 1-6 měsíců, Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele
a vědce, Nová pozvání pro bývalé stipendisty, Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele v oblastech umění a architektura a Bilaterální výměna vědců
UZÁVĚRKA 15. LISTOPADU 2018 se týká pobytů, které jsou zahájeny mezi ČERVNEM a LISTOPADEM 2019.
UZÁVĚRKA 30. DUBNA 2019 se týká pobytů, které jsou zahájeny mezi PROSINCEM 2019 a KVĚTNEM 2020.
Bližší informace viz www.funding-guide.de

*) Žádosti o „Studijní stipendia pro studenty v oborech architektura a umění (= scénické umění, hudba, výtvarné umění, design, film apod.)“ se podávají
elektronicky přes portál DAAD a paralelně v tištěné verzi včetně ukázek prací přímo do centrály DAAD v Bonnu (referát ST21)
Uzávěrka podání žádostí o Studijní stipendia pro obor ARCHITEKTURA: 30. září 2018
Uzávěrka podání žádostí o Studijní stipendia pro obor HUDBA: 15. října 2018
Uzávěrka podání žádostí o Studijní stipendia pro obor SCÉNICKÉ UMĚNÍ (herectví, režie, muzikál, performance, tanec, choreografie): 31. října 2018
Uzávěrka podání žádostí o Studijní stipendia pro obory VÝTVARNÉ UMĚNÍ, DESIGN/VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE, FILM: 30. listopadu 2018

Formální náležitosti žádostí:
Uchazeči o stipendium musí dbát na úplnost a čitelnost podkladů k žádosti o stipendium. Podklady je třeba odevzdat v německém nebo anglickém jazyce.

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019/2020 ● NĚMECKO - DAAD
U kategorie Stipendia umožňující zahraničním studentům účast na letním kurzu lze podat přihlášku pouze v německém jazyce!
Jsou-li požadovány doporučující dopisy od vysokoškolských pedagogů z České republiky, musí tito pedagogové mít alespoň titul Ph.D. či CSc.
Pro doporučující dopisy použít pouze formulář, který je ke stažení v portálu DAAD.
Veškeré tištěné podklady se odevzdávají jako sada
•
vzájemně nijak nespojených - NESEŠITÝCH (nepoužívat sešívačku!),
•
JEDNOSTRANNĚ POTIŠTĚNÝCH (nepoužívat oboustranný tisk!) perforovaných listů
•
formátu DIN A4
•
v rychlovazači
•
BEZ průhledných závěsných desek
Odborné komisi budou předkládány pouze úplné přihlášky splňující veškerá formální kritéria, ostatní budou z výběrového řízení vyřazeny.
Případné dotazy týkající se podání přihlášky Vám rádi zodpovědí pracovníci Informačního centra DAAD v Praze http://www.daad.cz/ a lektoři DAAD působící v České
republice. http://www.daad.cz/?menu=7&smenu=1

