
СТИПЕНДИИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И 
АРХИТЕКТУРАТА / РАБОТЕН ПРЕСТОЙ ЗА 

УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ/ 
ЗА СТИПЕНДИЯТА: 

 За извършване на работен проект или за сътрудничество (със германско висше 
учебно заведение) в сферата на изкуствата – архитектура, изящни изкуства, 
музика, филм, дизайн, сценични изкуства;  

 Размер на стипендията: в зависимост от университетската степен - 2,000 € 
месечно за асистент и доцент, до 2,150 € месечно за професор;  

 ДААД поема също така пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета 
страна); 

 Продължителност: 1-3 месеца. Срокът на стипендията не може да се удължава. 
 Без интервю; 
 Кандидатите трябва да са преподаватели във ВУЗ в страната си. 

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

 
 За университетски преподаватели, преподаващи в български университет или 

ВУЗ; 
 За изследователски престой в държавни или държавно признати университети 

или извън университетски изследователски центрове/институти; 
 Стипендията може да се отпуска не повече от веднъж на три години; 
 Доклади или пътувания за конгреси не се финансират; 
 Бившите хумболтови стипендианти молим да се обърнат най-напред към 

„Фондация Александър фон Хумболт”; 
 Трябва да бъде предоставено работно място за кандидата от приемащия 

университет/институт и това се упоменава в поканата). 
 

 ВАЖНО! МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИЯТА НА:  
Немски език: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-
stipendiendatenbank/?status=&origin=&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=5011001
6  

Английски език: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-
scholarship-
database/?daad=&detail=50110016&origin=&page=1&q=&status=&subjectGrps=  

 
 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ГРАФА „ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ” ПРЕДИ 
ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПОДГОТВЯТЕ ДОКУМЕНТИТЕ СИ, КАКТО И ГРАФА 
„ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ”! 
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ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

На хартиен носител до Фондацията (по пощата или лично) се изпраща 
Извлечение от онлайн кандидатурата „Bewerbungszusammenfassung/ Application 
Summary” + „Deckblatt/Cover sheet”.  
 

Документите за кандидатстване се качват в портала на ДААД и се подават по пощата 
или лично на хартиен носител в 1 екземпляр съответно: 

до 15 ноември 2017 г. – за кандидатури с престой между юни  и ноември 2018 г. 

до 01 май 2018 г. – за кандидатури с престой между декември 2018 г. и май 2019 г. 

При изпращане по пощата важи датата на пощенското клеймо. 
       
      А Всеки комплект съдържа: 
      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 15.11.2017 г. 
/ 01.05.2018 г. 
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 трябва да се качат следните документи: 

• Online-Bewerbungsformular/ Online application form; 

• Подробна и пълна автобиография (CV), на немски или английски език 
(tabellarisch/personal data sheet), максимум 3 страници; 

• Подробна презентация на изследователския проект на немски или английски 
език, съгласуван с немския партньор, максимум 10 страници;  

• Точен план относно времето и мястото (приемащия университет/институт) – 
план-график на планирания престой на немски или английски език; 

• Писмено потвърждение-покана от приемащия университет/институт за научно 
сътрудничество, което се отнася до проекта и готовността за отпускане на 
работно място за периода на кандидатстване. Поканата трябва да е на бланка 
на университета, с подпис (ако е възможно и печат). Задължително е да са 
посочени точните дати – от коя до коя дата Ви канят. Важно! вж. въпрос №27 
от графа „Често задавани въпроси” 

 
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/Application summary” (PDF формат). Той включва в себе 
си всички качени в портала документи. Принтирате всичко. Имате възможност да 
добавяте документи в портала, ако нещо сте изпуснали. Принтирайте 

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


„Bewerbungszusammenfassung/Application summary” и го изпратете в срок до Фондацията 
заедно с генерирания от системата „Deckblatt/Cover sheet”. 

 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСОКИ 

- кандидатурата е валидна само, ако е преминала през портала на ДААД; 

- закъснели кандидатури не се разглеждат (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 


