ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА БИВШИ СТИПЕНДИАНТИ
НА ДААД – АЛУМНИ (Без интервю)
ЗА СТИПЕНДИЯТА:
Целева група: бивши годишни ДААД-стипендианти, финансирани от ДААД за
повече от 6 месеца или стипендианти на бившата ГДР, които са следвали в
Германия поне една година и работят във висши училища, научни институти или в
държавната администрация;
 Финансират се:
- изследователски или работен проект в държавek или държавно признат
германски (държавен или частен) университет или извън университетски
изследователски институт;
- работен престой в институция в областта на икономиката, управлението,
културата или медиите на Алумни, които работят извън сферата на науката;
 Продължителност : 1-3 месеца.
 Размер на стипендията:
- 2,000 € месечно за асистент и доцент;
- 2,150 € месечно за професор.
Размерът на стипендията на Алумни, които работят извън сферата на
образованието, се определя от тяхната квалификация.
 ДААД поема пътните разходи (в случай че те не се поемат от трета страна).


УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:



За бивши ДААД-стипендианти със стипендия за следване или изследователска
дейност;



За изследователски престой в държавни или държавно признати университети
или извън университетски изследователски центрове/институти; Проектът или
работният престой трябва да бъде съгласуван с партньора от германска страна.



Стипендията може да се отпуска не повече от веднъж на три години;



Доклади или пътувания за конгреси не се финансират.

 ВАЖНО! МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИЯТА НА:
Немски език:
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?status=5&origin=3&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=50
015492
Английски език:
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?daad=1&detail=50015492&origin=3&page=2&q=&status=5&subjectGrps=

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

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Документите за кандидатстване се подават онлайн в Портала на ДААД:
до 15 ноември 2018 г. – за кандидатури с престой между юни и ноември 2019 г.
до 30 април 2019 г. – за кандидатури с престой между декември 2019 г. и май 2020 г.

В Портала трябва да се качат следните документи:


Online-Bewerbungsformular/ Online application form;



Пълна автобиография в табличен вид (CV европейски формат) на немски или
английски език, максимум 3 страници;



Списък с научни публикации на немски или английски език, максимум 3
страници;



Подробно представяне на изследователския проект на немски или английски
език, съгласуван с немския партньор, максимум 10 страници;



План-график на планирания престой на времето и мястото (приемащия
университет/институт) на немски или английски език;



Писмено потвърждение-покана от приемащия университет/институт за
научно сътрудничество, което се отнася до проекта и готовността да
предостави работно място за периода на кандидатстване. Поканата трябва
да е на бланка на университета, да се подаде в оригинал 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”

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСОКИ
-

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

-

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

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИТЕ:
На немски език:
Über die Bewerbungen entscheidet eine unabhängige Auswahlkommission.
Zentrale Auswahlkriterien sind:
 Die wissenschaftlichen Leistungen und gegebenenfalls Publikationen, die im
Lebenslauf und einer Publikationsliste zu dokumentieren sind
 Ein überzeugendes und gut geplantes Forschungs- oder Arbeitsvorhaben
 Bei Arbeitsvorhaben außerhalb der Wissenschaft wird insbesondere bewertet:
- Hat der Deutschlandaufenthalt nachhaltige Effekte für die berufliche Tätigkeit?
- Sind Mulitplikatoreneffekte, zum Beispiel durch geplante Publikationen, zu erwarten?
- Stärkt der Deutschlandaufenthalt bestehende Kooperationen?

На английски език:
An independent selection committee reviews applications.
The most important selection criteria are:
 Academic achievements and, if applicable, publications, which must be documented in
the curriculum vitae and a list of publications
 A convincing and well-planned research or work project
 In the case of working stays outside the science sector, particular attention is paid to
the following questions:
- Will the stay in Germany have a sustainable effect on your professional activity?
- Can you expect it to have multiplier effects, for example, in the form of planned
publications?
- Will your stay in Germany promote existing cooperations?

УСПЕХ!
www.cmfnd.org

