
Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że stowarzyszenie niemieckich szkól wyższych DAAD ogłosiło konkursy na 

stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2014/2015. Oferta obejmuje niżej wymienione 

rodzaje stypendiów: 

STYPENDIA DLA STUDENTÓW 

1. Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków 

Celem stypendium jest umożliwienie absolwentom podjęcia na jednej z niemieckich uczelni 

studiów podyplomowych lub magisterskich uzupełniających („Master-Studium”) i uzyskanie 

tytułu magistra lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w Niemczech. 

W ramach tego programu można także wyjechać do Niemiec na rok, a następnie wrócić do 

Polski na obronę pracy dyplomowej składanej na polskiej uczelni (polska i niemiecka uczelnia 

muszą wyrazić pisemną zgodę na przeprowadzenie tego rodzaju łączonych studiów). 

Termin upływa dnia: 15 listopada 2013 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku). 

Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów oraz sposobu wysłania wniosku 

można znaleźć na stronie internetowej: http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#SS 

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW 

1. Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów 

Stypendia umożliwiają doktorantom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce, 

przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z 

pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być 

połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie 

powiązanego z uzyskaniem dyplomu.  

lub: 

Stypendia umożliwiają doktorantom przeprowadzenie całego doktoratu na jednej z 

niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w 

Niemczech. Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech będzie 

udzielone tylko w szczególnych przypadkach, np. kiedy w kraju ojczystym nie ma 

porównywalnych możliwości przeprowadzenia badań lub jest to niemożliwe z przyczyn 

merytorycznych. Zwracamy uwagę na zorganizowaną formę studiów doktoranckich (np. 

międzynarodowe studia doktoranckie, kolegia doktoranckie, Max-Planck-Research-Schools).  

Termin składania dokumentów upływa: 15 listopada 2013 r. (decyduje data wpłynięcia 

wniosku) 

Więcej informacji na temat konkursu możecie znaleźć Państwo na stronie internetowej: 

http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#FS 
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2. Projekty badawcze dla młodych naukowców (postdoc) 

Celem stypendium jest umożliwienie młodym naukowcom po doktoracie przeprowadzenie 

prac badawczych lub projektu naukowego na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z 

pozauniwersyteckich instytutów badawczych.  

Czas trwania stypendium wynosi od 1 do 10 miesięcy.  

Okres odbywania stypendium: od 10.06.2014 do 31.01.2015 (pobyt od 1 do 6 miesięcy) lub 

od 01.10.2014 do 30.06.2015 (dotyczy od 7 do 10 miesięcy). 

O stypendium mogą ubiegać się młodzi naukowcy ze stopniem naukowym doktora. 

Termin składania dokumentów upływa: 15 listopada 2013 r. (decyduje data wpłynięcia 

wniosku). 

Więcej informacji na temat stypendium można znaleźć na stronie internetowej: 

http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#FSPostdoc 

3. Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców 

Stypendia te umożliwiają młodym naukowcom badania nad rozwiązaniami technicznymi 

stosowanymi w przemyśle i zwiększają ich kwalifikacje zawodowe. Nad eksperymentalną 

działalnością naukową opiekę akademicką sprawować będą niemieccy nauczyciele 

akademiccy. Centrum naukowe Penzberg oferuje następujące obszary tematyczne badań w 

dziedzinie Diagnostics (kandydaci na stypendium powinni podać we wniosku jeden temat 

główny i dwa zastępcze). Są to między innymi: Cellular analytics, Stem cells, Antibody 

generation and optimization, Novel methods for immunogen synthesis.  

Wnioski można składać w dowolnym terminie.  

Pełną listę tematów oraz więcej informacji na temat stypendium znajdziecie Państwo na 

stronie internetowej: http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#DAADRoche. 

4. Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich  

Stypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych 

umożliwiające przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w 

instytucie naukowym. 

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 listopada 2013 / 3 czerwca 2014 (decyduje 

data wpłynięcia wniosku).  

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 

http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#FA 

Jednocześnie zachęcam do odwiedzenia strony internetowej DAAD w celu zapoznania się z pełną 

ofertą stypendialną DAAD.  

Z poważaniem  

Prof. dr hab. Adam Krętowski 

Prorektor ds. Nauki 
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