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СТИПЕНДИИ СЛЕД ПЪРВА ДИПЛОМА ЗА 
СТУДЕНТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНОТО 

ИЗКУСТВО  
ЗА СТИПЕНДИЯТА: 

 Целева група: дипломирани студенти в областта на сценичното изкуство, 
драма, театър, режисура, танц и хореография след първа диплома. 

 Кандидатите могат да изберат магистърска програма в държавен или 
държавно признат университет в Германия. 

 Продължителност: от 10 до 24 м. в зависимост от учебната програма. 
Първоначално се отпуска за 1 академична година: от 1 октомври 2020 г. до 
31 юли 2021 г. При двугодишни програми стипендията е възможно да бъде 
продължена за още една година в зависимост от  успехите на стипендианта. 

 Кандидати, които в момента на кандидатстване са започнали магистърска 
програма в Германия, могат да кандидатстват за финансиране на втората 
година от нея. В този случай не се предвижда удължаване на срока на 
стипендията. 

 Размер на стипендията: 850 € месечно. 
 ДААД поема: застраховка срещу злополука, здравно и лично 

осигуряване, пътни разходи.  
 При определени условия е възможно отпускането на  еднократна студентска 

помощ, месечна помощ за наем и месечни добавки за придружаващи 
членове на семейството. 

 При нeобходимост се финансират езикови курсове (2, 4 или 6 месеца преди 
започване на семестъра). Видовете курсове, ще намерите към анотацията 
на този вид стипендия на интернет страницата на ДААД. 

 Финансиране на курс по немски език по време на стипендията. 
 Следете за сроковете за кандидатстване в избраните университети. 

Стипендията от ДААД става валидна само след успешен прием на 
кандидата в избраната програма. 

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

 Отлично владеене на немски и/или английски език. 
 Убедителна презентация на професионалните и лични мотиви за 

плануваната академична година. 
 Възможно е изискване за полагане на приемен изпит към университета; 
 Диплома от български ВУЗ, която да е придобита преди не повече от 6 

години. 
 Нямат право да кандидатстват тези, които са пребивавали в Германия 

повече от 15 месеца към момента на кандидатстване. 
 
 

 ВАЖНО! МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
СТИПЕНДИЯТА НА: 
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  Немски език:  

1) https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-
stipendiendatenbank/?status=3&origin=3&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&p
age=2&detail=50109971 

2) https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15063-zusaetzliche-hinweise-
fuer-daad-studienstipendien-in-den-fachbereichen-der-darstellenden-kunst-schauspiel-
theaterregie-tanz-choreographie-etc/ 

 

Английски език:  

1) https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?daad=1&detail=50109971&intention=&origin=3&page=2&q=&status=3&s
ubjectGrps= 

2) https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/15063-additional-
information-on-daad-study-scholarships-in-the-fields-of-the-performing-arts-drama-theatre-
directing-dance-choreography-etc-/ 

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

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

Документите за кандидатстване се подават до 31 октомври 2019 г. на следния 
адрес: 

DAAD 
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei 
Kennedyallee 50 
53175 Bonn 

Документи за качване в портала: 
1. Online-Bewerbungsformular/ Online application form; 
2. Пълна автобиография в табличен вид (CV) на немски или английски език; 
3. Убедителна презентация (мотивационно писмо) на професионалните и 

личните мотиви относно избраната програма на обучение (между 1 и 3 
страници). В мотивационното си писмо кандидатите трябва да обърнат 
внимание на следните теми, свързани по смисъл с образованието си и 
целите за кариера: цели и съдържание на желания курс на обучение, 
езикови и формални изисквания. ВАЖНО! вж. въпрос № 24 от „Често 
задавани въпроси”; 

4. „Профил на желания курс на обучение” (сваля се от страницата на 
Фондацията или ДААД); 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=3&origin=3&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=2&detail=50109971
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=3&origin=3&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=2&detail=50109971
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=3&origin=3&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=2&detail=50109971
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15063-zusaetzliche-hinweise-fuer-daad-studienstipendien-in-den-fachbereichen-der-darstellenden-kunst-schauspiel-theaterregie-tanz-choreographie-etc/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15063-zusaetzliche-hinweise-fuer-daad-studienstipendien-in-den-fachbereichen-der-darstellenden-kunst-schauspiel-theaterregie-tanz-choreographie-etc/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15063-zusaetzliche-hinweise-fuer-daad-studienstipendien-in-den-fachbereichen-der-darstellenden-kunst-schauspiel-theaterregie-tanz-choreographie-etc/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=50109971&intention=&origin=3&page=2&q=&status=3&subjectGrps=
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=50109971&intention=&origin=3&page=2&q=&status=3&subjectGrps=
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=50109971&intention=&origin=3&page=2&q=&status=3&subjectGrps=
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/15063-additional-information-on-daad-study-scholarships-in-the-fields-of-the-performing-arts-drama-theatre-directing-dance-choreography-etc-/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/15063-additional-information-on-daad-study-scholarships-in-the-fields-of-the-performing-arts-drama-theatre-directing-dance-choreography-etc-/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/15063-additional-information-on-daad-study-scholarships-in-the-fields-of-the-performing-arts-drama-theatre-directing-dance-choreography-etc-/
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5.  Документ, удостоверяващ, че кандидатът е приет в немско висше учебно 
заведение. Ако такъв документ в момента не е наличен, може да бъде 
представен до началото на периода  на отпускане на стипендията; 

6. Копие от дипломата за завършено висше образование или академична 
справка с изчислен среден успех и превод на немски или английски 
език. Преводът трябва да съдържа описание на системата за оценяване 
в България. Ако дипломирането предстои или се изчаква издаване на 
дипломата в портала се качва  уверение  с превод на немски или 
английски език ВАЖНО! вж. въпрос № 21 от „Често задавани въпроси”; 

7. Свидетелство за владеене на немски език/английски език (сертификат 
или ДААД-тест). Вижте „процедура за кандидатстване” и графа „Често 
задавани въпроси” № 4,5,7,22. В случай, че не владеете немски език и 
кандидатствате с английски, можете да напишете декларация, че не 
владеете немски език с Ваш подипс; 
 
 N.B.! Ако програмата на обучение е на английски език, то трябва да                   
представите серфитификат за владеене и на немски език, и на английски 
език. В случай че не владеете немски език, можете да напишете 
собственоръчно декларация и да я качите в портала на ДААД. 
 
Сертификатите са с валидност 2 години. 

 
8. Други документи (при наличие): документ за стаж по специалността; 

служебна бележка, удостоверяващо, че лицето  работи/  е работило; 
удостоверение за участие в  студентски практики и стажове, в програма 
ЕРАЗЪМ  и др.; 
 
Всеки документ на български език, качен в партала на ДААД трябва 
да има еквивалент на немски/английски език. 
 
Проектните разработки  не се качват в Портала на ДААД. 
 
 
По пощата се изпращат: 
 

• DVD с проектни разработки: www.daad.de/extrainfo 
Моля не качвайте проектните разработки в портала на ДААД! 

• Един принтиран екземпляр на  „Deckblatt zur Bewerbung der 
Bewerbungszusammenfassung“/ "Cover sheet to application" of the 
"Application summary” (PDF формат) от Портала на ДААД. 

• Една препоръка по образец от преподавател, която трябва да е 
подписана лично от него (подписът не трябва да е сканиран или 
дигитален).    ВАЖНО! вж. въпрос № 23 от „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. 
Принтирайте „Bewerbungszusammenfassung/Application summary” и го 

http://www.daad.de/extrainfo


 4 

изпратете в срок до централата на ДААД Бон. НЕ качвайте препоръките в 
портала! Те се подават в затворен плик в оригинал и тяхното съдържание не 
трябва да Ви е известно. Имате възможност да добавяте документи в 
портала. Всички допълнително качени документи трябва да бъдат 
принтирани и изпратени заедно с останалите. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСОКИ 

- В случай че ще положите тест за входящо ниво по немски или английски 
език (OnSet), организиран от лекторите в страната, то задължително 
качете сертификата от положения изпит (издава се в PDF формат) в 
портала на ДААД.  

- Не избирайте програми, които са т.нар “double degree”, вж. въпрос №28 
от „Често задавани въпроси”; 

- Валидни са само 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; 

- Дипломата за висше образование и/или академичната справка се 
качва в Портала ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с превод, с изчислен среден успех 
и с разяснение за системата на оценяване в България. Изисква се 
електронно копие на всеки оригинал (дипломи, сертификати) и 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 езика, на който кандидатствате – немски/английски език. 

 

УСПЕХ! 

www.cmfnd.org 


