
ДВУСТРАНЕН ОБМЕН НА УЧЕНИ (Без Интервю) 

ЗА СТИПЕНДИЯТА: 

 DAAD насърчава обмена на учени от страни-партньори за подобряване на 
международните отношения и двустранното сътрудничество в научни 
изследвания между германски и чуждестранни университети. Цели на обменните 
програми са културен обмен и двустранни споразумения с чуждестранни 
партньорски организации; 

 ДААД поема  пътните разходи за всяка изпращаща страна в двете посоки, освен 
ако не е упоменато друго в двустранната спогодба; 

 Размер на стипендията:  

- 2000 Евро за асистенти и доценти,  

- 2150 Евро за професори; 

 Продължителност на стипендията: от 14 дни до 3 месеца (срокът се определя 
от комисия за подбор в зависимост от планирания проект); 

 Срокът на стипендията не се удължава. 

 Сроковете и целите на престоя трябва предварително да бъдат уточнени с 
приемащата институция. 

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

 За учени с придобита докторска степен, които работят в университет или 
изследователски институт; 

 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. 

 ВАЖНО! Предназначението на програмата е двустранен обмен, ето защо 
финансиране на кандидатурата Ви може да бъде отпуснато единствено, ако от 
немска страна едновременно кандидатстват по същата програма германски 
учени/преподаватели, т.е. ако има кандидати по програмата и от Германия за 
България. 

 

 ВАЖНО! МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИЯТА НА:  

На немски език:  

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-
stipendiendatenbank/?origin=3&status=5&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=5
0015508#prozess 

На английски език:  

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?daad=&detail=50015508&origin=3&page=1&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 (tabellarisch/personal data sheet), максимум 3 страници; 

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

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

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

 Писмено потвърждение-покана от приемащия университет/институт за научно 
сътрудничество, което се отнася до проекта и готовността за предоставяне 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” 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСОКИ 

- Валидни са само кандидатури, които са преминали през портала на ДААД; 

- Закъснели кандидатури не се разглеждат, считано от датата на 
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: 

Немски език: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-
stipendiendatenbank/?status=5&origin=3&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=500
15508  

Английски език: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-
scholarship-
database/?daad=&detail=50015508&origin=3&page=1&q=&status=5&subjectGrps=  

 
 

УСПЕХ!  
www.cmfnd.org 


