
ЛЕТНИ КУРСОВЕ В ГЕРМАНИЯ (Без интервю) 

ЗА СТИПЕНДИЯТА: 

 За студенти от по-горните курсове на всички специалности, които към момента на 
получаване на стипендията, да са завършили поне 2 академични години; Възможно е 
кандидатстване и по време на стартирала магистърска програма. 

 За участие в курсове по немски език и странознание, които се провеждат във висши 
училища в Германия;  

 Информация и избор на курсове можете да намерите на интернет страницата на 
ДААД:   www.daad.de/hsk-kursliste    

 Може да избирате курсове, които са отбелязани със следния знак на страницата на 

ДААД:  ; 
 Продължителността е от 18 курсови дни с минимум 25 учебни часа на седмица  в 

периода между юни и декември на 2017г.; 
 Дава се предимство на кандидати, които не са пребивавали в Германия за по-

продължителен период; 
 Размер на стипендията: еднократна в размер на 850€, здравна застраховка, и пътни 

разходи; 
 Без интервю. 
 Минимум ниво на немски език към момента на кандидатстване: B1 според 

Европейската езикова рамка; 
 Сертификатите по езика, отговарящи на ниво В1, не трябва да са по-стари от една 

година. Изключение правят: Deutsches Sprachdiplom, Deutsches Abitur, TestDaF (с 
минимум 4 на всички компоненти), Tests der Goethe Institute 

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

 
 Добро владеене на немски език - B1 според Европейската езикова рамка; 
 Кандидатстване в първата и последната година от следването не е възможно. 

Изключение правят кандидатите в последна година бакалавър, които могат да докажат 
записана магистратура.  

 

 ВАЖНО! МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИЯТА НА:  

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-
stipendiendatenbank/?status=&origin=3&subjectGrps=&daad=&q=&page=2&detail=50035295  

 

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ГРАФА „ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ” ПРЕДИ ДА 

ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПОДГОТВЯТЕ ДОКУМЕНТИТЕ СИ, КАКТО И „ПРОЦЕДУРА ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ”! 

 

 

 

http://www.daad.de/hsk-kursliste
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=&origin=3&subjectGrps=&daad=&q=&page=2&detail=50035295
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=&origin=3&subjectGrps=&daad=&q=&page=2&detail=50035295


 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

 

Документите за кандидатстване се подават до 01 декември 2016г. на хартиен носител в  

1 комплект. 

 

Всеки комплект съдържа: 

1. Извлечение от онлайн кандидатурата (Bewerbungszusammenfassung/ Application 
Summary): Deckblatt/Cover sheet + Bewerbungsformular/Application.  
Кандидатурите се подават през портала на ДААД на https://portal.daad.de/irj/portal  
ВАЖНО! Онлайн кандидатурата трябва да се извърши най-късно до 01/12/2016г.  
Ръководство за регистрация в портала и кандидатстване онлайн: 
DE: https://www.daad.de/sapportal/hilfe/hb_download/PBF_de.html  

EN: https://www.daad.de/sapportal/hilfe/hb_download/PBF_en.html 

 
В портала на ДААД трябва да качите следните документи:  

 Online-Bewerbungsformular (от портала); 
 Подробна автобиография (CV) – tabellarisch - на немски език с подробности за 

следването; 
 Подробна обосновка  на желанието (мотивационно писмо) за участие в летния курс (на 

немски език); 
 Академична справка с изчислен среден успех + превод на немски език; (вижте oбщите  

указания). Кандидатите от магистърски програми качват дипломата си за завършено 
висше образование + приложението (и двете с превод); 

 Свидетелство за владеене на езика (сертификат или ДААД-тест, вижте общите 

указания).* 
 Документ за стаж или практика по специалността с превод на немски език (ако има 

такива). 
 

2. Една препоръка по образец от преподавател по специалността СВАЛЯ СЕ ОТ 
ПОРТАЛА. 
 
NB: Препоръката за летни курсове е различна от тази за останалите ДААД 
програми. 
 

*За сертификатите по немски език важи следното условие: сертификати за ниво В1 

или TestDaF с TDN3 по всички изпитни компоненти не трябва да са по-стари от една 
година. Сертификати за ниво В2 или TDN4 по всички изпитни компоненти, може да са 
по-стари от една година! 

 

https://portal.daad.de/irj/portal
https://www.daad.de/sapportal/hilfe/hb_download/PBF_en.html


ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ! Когато качите в Портала всички упоменати по-горе документи, 
изпращате кандидатурата си към системата. След получаване на съобщение, че 
кандидатурата Ви е приета от системата (Портала), изтегляте т.нар. 
”Bewerbungszusammenfassung”. Той включва в себе си всички качени в портала 
документи. Принтирате всичко. Имате възможност да добавяте документи в портала, ако 
нещо сте изпуснали. Принтирайте „Bewerbungszusammenfassung” + „Deckblatt/Cover sheet” 
и заедно с препоръката ги изпратете до Фондацията до 01. Декември 2016г.  

НЕ качвайте препоръката в Портала! Тя се подава в оригинал, в затворен плик и Вие не 
трябва да сте запознати с нейното съдържание.  

 

Академичната справка се качва в Портала ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с превод, с изчислен 
среден успех и разяснение за системата на оценяване в България. Изисква се 
електронно копие на всеки оригинал (академични справки, дипломи, сертификати) + 
отделно техните преводи. Не качвайте само оригинали или само преводи. Всеки документ, 
който е в оригинал на български език, трябва да има и еквивалент на немски език. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСОКИ 

‐ В случай че ще положите тест за входящо ниво по немски (OndaF), организиран от 
лекторите в страната, то задължително качете сертификата от положения изпит 
(издава се в PDF формат) в портала на ДААД, дори и след като сте приключили 
онлайн кандидатурата си; 

‐ Нямат право да кандидатстват тези, които са пребивавали в Германия повече от 15 
месеца, считано от момента на кандидатстване назад; 

‐ Валидни са тези кандидатури, които са преминали през портала на ДААД; 
‐ Закъснели кандидатури не се разглеждат от комисиите – от значение е пощенското 

клеймо; 
‐ Моля, задължително прочетете информацията за този вид стипендия и от страницата 

на ДААД, както и изискванията за това, какви документи трябва да бъдат качени в 
Портала на ДААД при кандидатстване. 

 

 

 

УСПЕХ! 

www.cmfnd.org 


	 Свидетелство за владеене на езика (сертификат или ДААД-тест, вижте общите указания).*

