
Международна фондация
“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Относно: Стипендии на DAAD и Rochus und Beatrice MUMMERT-Stiftung

Уважаеми дами и господа,

От години насам Германската Служба за Академичен Обмен (DAAD) и Фондация 
МУМЕРТ, съвместно с Международна Фондация „Св. Св. Кирил и Методий” и под 
ръководството на Посолство на Федерална република Германия дават възможност за 
финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, 
докторанти и научни работници.

0  DAAD предлага на бъдещите си стипендианти за следващата академична година 10 
вида стипендии: за продължаване на следването (магистърски стипендии за 
икономисти и за всички останали специалности), изследователски стипендии, за 
музика и изкуство (работен престой на университетски преподаватели, както и за 
продължаване на следването), стипендии за университетски преподаватели и учени, 
повторна покана за бивши стипендианти, за аспиранти и млади учени, летни курсове, 
студентски екскурзии и практики и стипендии за изследователска дейност след 
завършена докторантура в един от водещите центрове в Европа по биотехнологии, 
разположен в Пенцберг, област Бавария

0  Rochus und Beatrice MUMMERT предлага магистърски стипендии за период от две 
години и половина в Кьолн и Аахен в областта на икономически, инженерни, природни 
науки или туризъм.

Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното 
подаване можете да намерите на интернет страницата на Междунарона Фондация „Св.
Св. Кирил и Методий“: www.cmfnd.org.

Изхождайки от убеждението, че във Вашата институция има студенти и млади 
специалисти, които имат силното желание да получат възможност за следване, научно 
развитие и изследователка дейност в Германия, се обръщаме към Вас с молба да 
дадете достъп до информация за програмите на DAAD и Фондация Mummert чрез 
Вашята електронна страница.

Ще се радваме, ако публикувате на интернет-страницата си препратка към МФ „Св. Св.
Кирил и Методий” (www.cmfnd.org), ДААД (http://www.daad.de) и Фондация МУМЕРТ 
(www.mummertstiftung.de). При желание от Ваша страна да публикувате и условията за 
кандидатстване, електронни брошури и плакати, моля пишете на адрес 
daad@cmfnd.org, за да Ви бъдат изпратени по електронен път.

Моля да препратите този имейл до служителите, занимаващи се с обновлението на 
интернет страницата Ви или до тези, които могат да откликнат на молбата ни.

Благодарим предварително за оказаното съдействие!

Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий”
Програми Германия 
тел: 02/8467221

София 1504, ул. “Васил Априлов” №3, П. К. 12; Тел.: 02 / 943 00 01, 943 41 85; Факс: 02 / 944 60 27; E-mail: cmfhd@cmfhd.org

http://www.cmfnd.org
http://www.cmfnd.org
http://www.daad.de
http://www.mummertstiftung.de
mailto:daad@cmfnd.org
mailto:cmfhd@cmfhd.org


Посолство
на Федерална република Германия 
София

АДРЕС

ул. Фредерик Жолио-Кюри № 25 
1113 София

ПОЩЕНСКИ АДРЕС 

П К. 869, 1000 София

ин тернет , www.sofia.diplo.de

ТЕЛ: + 359 -  2 91838-182 
ФАКС: + 359 -  2 9631658

Относно: Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD)
София, 19.08.2013 г.

Многоуважаеми дами и господа,

за поредна година имам удоволствието да Ви информирам, че за академичната 2014/2015 го

дина Германската служба за академичен обмен (DAAD) е предвидила стипендии за българс

ки студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във 

Федерална република Германия. Списъкът със стипендиите, условията, сроковете и необхо

димите документи за кандидатстване могат да бъдат разгледани на обновената интернет 

страница на Международната фондация иСв. св. Кирил и Методий” : www.cmfnd.org. където 

в помощ на кандидатите е включена и графа “Често задавани въпроси”. Самият подбор на 

стипендиантите ще се извърши под ръководството на Посолството в сътрудничество с фон

дация “Св. св. Кирил и Методий” и с участието на независими учени и специалисти от Бъл

гария и Германия.

Вярвайки, че във Вашата институция следват или работят талантливи млади хора, които биха 

се интересували от научен обмен с Германия, се обръщам към Вас с молба да ги информира

те за стипендиите на Германската служба за академичен обмен и да изложите приложените 

материали на достъпно за тях място.

Като предварително Ви благодаря за оказаното съдействие, оставам с пожелания за много 

успешна нова академична година.

С уважение

Ръководител отдел култура и връзки с медиите

http://www.sofia.diplo.de
http://www.cmfnd.org


След обстойна  проверка о т  Е ксп е р тн а та  комисия на подадените д о кум е нти , ч а с т  о т  ка н д и д а т и т е  ще б ъ д а т  допуснати  до и н тер вю , 
к о е т о  ще се проведе 12-13 февруари 2014г. И м ен а та  на одобрените за и н те р в ю  ще б ъ д а т публикувани на с а й та  на Ф ондацията  14 дни 
преди и н т е р в ю т а т а  под ф ор м а та  на списъци на w w w.cm fnd.org; одобрените също т а к а  ще б ъ д а т поканени по имейл к а т о  потвърж д ение  
или о т к а з  о т  участие  в писмен вид е зад ъ л ж и тел но .

П Р О Ц Е Д У Р А  ЗА К А Н Д И Д А Т С Т В А Н Е

Необходимите формуляри за кандидатстване за всички стипендии можете да изтеглите от м. септември от 
https://www.daad.de/deutschland/stipendium /hinweise/de/8527-form ulare-und-downloads/ или www.cmfnd.org

Документите се подават във Фондацията съгласно посочения в регламента график. Не е задължително документите да се подават лично.

Кандидатите се информират лично за протичането и резултатите на конкурса. Крайни и междинни резултати се публикуват на www.cmfnd.org и в 
МФ "Св. Св. Кирил и Методий".

Приетите стипендианти получават по пощата на посочения от тях във формулярите за кандидатстване адрес официални документи от ДААД Бон до 
края на месец април 2014 г.

Подадените документи не се връщат. Не подавайте оригинали или легализирани копия !!!

Комисията в София както и ДААД Бон не дават обяснения във връзка с решението си.

Регламентът е изпратен до по-големите университети и факултети в България.

http://www.cmfnd.org
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/de/8527-formulare-und-downloads/
http://www.cmfnd.org
http://www.cmfnd.org


Безплатен езиков тест по немски език се провежда по традиция предпоследната неделя на месец ноември. Той е предназначен за кандидатите 
без сертификати по немски език като с резултатите от теста се кандидатства за стипендия по ДААД. Този тест не замества сертификата по немски 
език, който изискват университетите, към които кандидатствате!

За абсолвентски и изследователски стипендии, когато работният език е английски трябва да се докажат достатъчни езикови познания по езика 
(хорариум или сертификат).

Препоръките трябва да са на немски или английски език от университетски преподаватели по специалността (не учител по немски език!!!) и да 
се предават в затворен и подписан плик. Преподавателят трябва да е по основен предмет от специалността и да е преподавал на кандидата 
минимум един семестър. Препоръка от преподавател по време на ЕРАЗЪМ програма, може да се подаде само като допълнителна към  
гореспоменатата. Формулярът може да изтеглите от страницата на Фондацията или от

https://www.daad.de/deutschland/stipendium /hinweise/de/8527-form ulare-und-downloads/

*  Официално заверени копия не се подават първоначално, а само след евентуално успешно завършен окончателен подбор на кандидатите. При 
кандидатстването се представят копия от оригиналите с превод на немски или английски език. За летния езиков курс не са нужни заверени копия и 
след одобрението.

*  Дипломата и академичната справка се подават ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с изчислен среден успех и разяснение за системата на оценяване на езика, на 
който се кандидатства.

*  Ако се предвижда интервю като етап от конкурса, то това се обявява като част от условията за различните видове стипендии. Интервютата се 
предвиждат в средата на м. февруари 2014 г. в София. Кандидатите за стипендии с продължителност повече от 7 месеца ще бъдат поканени по е- 
mail на интервю най-късно до 14 дни преди насрочената дата. Потвърждение или отказ от участие в интервюто в писмен вид (по e-mail) е 
задължително! Конкретни дати се обявяват след предварителен етап в списъци, които се обявява на интернет-страницата на Фондацията. При 
другите програми решението на комисията се взима само въз основа на подадените документи, като обявяването на решението ще бъде най-рано 
през април 2014 г.

^  Преди да пристъпите към подбора на документите за кандидатстване, молим  задължително да посетите следния уебсайт и да се осведомите  
подробно с информацията там (на немски или на английски език): https://www.daad.de/deutschland/stipendium /datenbank/de/15342- 

laenderspezifische-hinweise-zum-daad-stipendienangebot-01-Ql/

Formulare /  Downloads > https://www.daad.de/deutschland/stipendium /hinweise/de/8527-form ulare-und-downloads/

За кандидатите за изследователска стипендия е задължителна от тази година и онлайн кандидатура (моля, не бъркайте с онлайн регистрация!). 
Можете да кандидатствате електронно след 15 юли 2013 на www.funding-guide.de

www.cmfnd.org

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/de/8527-formulare-und-downloads/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15342-
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/de/8527-formulare-und-downloads/
http://www.funding-guide.de
http://www.cmfnd.org


О Б Щ И  У К А З А Н И Я

*  Непълни и недостатъчни документи не се разглеждат от комисиите!

*  Документите се приемат от 01. до 15 ноември 2013 г.

В момента на започване на стипендията кандидатът не трябва да е пребивавал в Германия повече от 2 години ИЛИ към момента на 
кандидатстването, престоят в Германия не трябва да е по-дълъг от 15 месеца.

*  Стипендиантите могат само еднократно да получат стипендия от същия вид в интервал от 3 години (изключение правят краткосрочните 
стипендии до 6 месеца).

^  Езикови изпити (Einstufungstest) в София, СУ на 17 ноември 2013 г., за Шумен и Велико Търново: информация само от лекторите на ДААД;

^  От езиков изпит се освобождава този, който притежава един от следните документи:

Erwerb der allgemeinen deutschen Hochschulreife 
Deutschzertifikat der Kultusministerkonferenz (KMK) Stufe II 
Zentrale Oberstufenpruefung des Goethe-lnstituts 
Test DaF Niveau 4 във всички части
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) und Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen 

DSH II

*  За кандидатстващите c английски език, които:

нямат познания по немски език, трябва да се обърнат към някой от лекторите в страната и да уговорят среща, в която лекторът да издаде 
„Sprachzeugnis fu r auslandische Bewerber". Това може да стане и в деня на езиковия изпит;

имат познания по немски език, но нямат сертификат за владеенето му, важи горното условие

имат сертификат по немски език (преминат курс по немски ниво A l, А2, В1....), трябва да представят копие от него към пакета си от
документи. Моля консултирайте се с координатора на програмата относно вида на сертификата преди старта на конкурса (01.11.2012) и 
прочетете въпрос № 24 от „Често задавани въпроси".



нителна информация за конкурса можете да получите
. .  . . . . . . . .  . . . .  ... . . . .  . .

Име: Контакти:

Посолството на Германия София www.sofia.diplo.de

МФ “Св. Св. Кирил и Методий"

Ул. Васил Априлов 3, София, 
тел :02 /846  72 21 
г-жа Мила Ташева
Приемно време: пон -  четв: 14:00 -  16:00 ч. 
Email: daad@cmfnd.ore

■
„  • . . - ' . л .  ' -  . ' ..

ДААД лектори в страната
■■ ■ ■' . ■ : . '

* Ь  < * Щ  * * <

Joachim Jordan
СУ "Св. Климент Охридски 
Email: ioachlm.iordan@gmx.de

Marie Fessel
Технически Университет София 
Email: marie fessel@vahoo.de

Anne Sturm
Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и 
Методий"
Email: daad velikoturnovo@gmx.de

Katalin Sebestyen
ШУ „Св. Константин Преславски", Шумен 
Email: daad.schumen@gmailxom

К о н т а к т и  и в а ж н и  н а со ки  преди и пр и  к а н д и д а т с т в а н е :  М О ЛЯ  ПРОЧЕТЕТЕ ЗАДЪЛЖ ИТЕЛНО!

https://w w w .daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15342-laenderspezifische-hinweise-zum-daad-stipendienangebot-Ql-Ql/?land=3

http://www.sofia.diplo.de
mailto:daad@cmfnd.ore
mailto:ioachlm.iordan@gmx.de
mailto:fessel@vahoo.de
mailto:velikoturnovo@gmx.de
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15342-laenderspezifische-hinweise-zum-daad-stipendienangebot-Ql-Ql/?land=3


Име
За стипендията Условия за кандидатстване

Документите за кандидатстване се подават от 01 до 15 ноември 
2013 г. в 3 комплекта (1 оригинал, 2 копия) + 1 копие на 
електронен носител (USB/CD) в PDF формат.
Всеки комплект съдържа (подреден по списъка):
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■ За високо 

квалифицирани 
абсолвенти от всички 
специалности след 
първа диплома 
(Бакалавър, Диплома, 
Магистър);

■ Продължителност в 
зависимост от учебната 
програма от 10 до 24 
месеца, първоначално 
за 1 академична 
година: от 1̂  октомври 
2014 г. до 31 юли 2015 
г.;

■ Размер на стипендията: 
750€ месечно. ДААД 
поема част от здравната 
застраховка, както и 
евентуални учебни 
такси до 500 € на 
семестър.

■ Пътни разходи:250€

■ Добро владеене на немски и /  или 
на английски език;

■ Убедителна презентация на 
професионалните и личните 
мотиви;

■ Придобиването на последната 
диплома не трябва да е по-отдавна 
от 6 години по време на 
кандидатстването за стипендия.

Допълнителни насоки за архитекти, може 
да намерите тук: www.daad.de/extrainfo 
ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ В ОБЛАСТТА 
НА АРХИТЕКТУРАТА СЕ ПОДАВАТ ДО 01.11 
ДИРЕКТНО В ЦЕНТРАЛАТА НА ДААД БОН! 
https://www.daad.de/deutschland/stipendiu 
m /datenbank/en/21148-finding- 
scholarships/?status=3&origin=3&subiectGrp 
s=&daad=&q=&page=2&detail=10000024

ВАЖНО!
Моля прочетете пълната информация за 
стипендията тук:
https://www.daad.de/deutschland/stipendiu
m/datenbank/en/21148-finding-
scholarships/?status=3&origin=3&subiectGrp
s=&daad=&q=&page=2&detail=10000028

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ГРАФА 
„ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ" ПРЕДИ ДА 
ПРИСТЪПИТЕ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА 
ДОКУМЕНТИТЕ СИ!

1. Един зелен ДААД формуляр със снимка паспортен формат 
(www.daad.de/de/form  - "Forschungs-/Studienstipendium");
2. Попълнен „Профил на желания курс на обучение" (по 1 профил за 
ВСЯКА една желана специалност) вж. въпрос № 3 от „Често задавани 
въпроси"
3. Подробна и пълна автобиография (CV), на немски или английски 
(tabellarisch/personal data sheet);
4. Убедителна презентация на професионалните и личните мотиви 
относно избраната програма на обучение, на немски или английски език 
(в мотивационното 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, както и 
професионални, езикови и формални изисквания на курса) ВАЖНО! вж. 
въпрос N9 26 от „Често задавани въпроси";
5. Подробна информация за избраната програма (профил, 
времетраене, наименование на специалността, цели и същност на 
програмата, модули) ВАЖНО! вж. въпрос № 3 от „Често задавани 
въпроси";
6. Списък от публикации, ако има такива, или документ за стаж по 
специалността;
7. Една препоръка по образец от преподаватели по специалността на 
кандидата (вижте общите указания);
8. Копие от дипломата за завършено висше образование или 
академична справка с изчислен среден успех
9. Уверение (ако дипломирането предстои Или се изчаква издаване на 
дипломата) -  с превод на немски или английски език (вж. въпрос № 23 
от „Често задавани въпроси");
10. Копие от дипломата за завършено средно образование с превод на 
немски или английски;
11. Свидетелство за владеене на езика (сертификат или ДААД-тест; 
може и с английски, вижте общите указания или „Често задавани 
въпроси").
12. Номер от онлайн регистрация (само номера, без да принтирате 
формата): https://scholarship.daad.de/obdva/www echt/www/index.htm l

............ ....... ..............  ........ ... . ...

http://www.daad.de/extrainfo
https://www.daad.de/deutschland/stipendiu
https://www.daad.de/deutschland/stipendiu
http://www.daad.de/de/form
https://scholarship.daad.de/obdva/www


Име За стипендията Условия за кандидатстване

Документите за кандидатстване се подават от 01 до 15 ноември 2013 
г, на хартиен носител в 3 комплекта (1 оригинал, 2 копия) + 1 копие 
на електронен носител (USB, CD) в PDF формат.
Всеки комплект съдържа (подреден по списъка):
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■ За студенти от икономическа 
специалност;

■ За завършване на
магистърска програма и
получаване на диплома
степен "Магистър" от избран 
университет в Германия;

■ Размер на стипендията: 750€ 
месечно. ДААД поема част от 
здравната застраховка, пътни 
разходи, еднократна годишна 
финансова помощ в размер 
на 460€, както и евентуални 
учебни такси до 500€.

■ Продължителност 10 -  24 
месеца : 1 октомври 2014 до 
31 юли 2015г. (стипендията 
се дава за една година; при 
добри резултати възможност 
за удължаване до 24м.);

Придобиването на първата 
диплома не трябва да е по- 
отдавна от 6 години по време на 
кандидатстването за стипендия.

■ много добро владеене на 
немски и /  или английски език;

■ убедителна презентация на 
професионалните и лични 
мотиви за плануваната 
академична година;

Избор на университет:

Кандидатстващите за ERP- 
Стипендии могат да изберат 

м ежду:

■ магистърски специалности в
университети с научен
ръководител от ДААД-ВУЗ 
Оснабрюк, Университет Пасау, 
Университет Триер.

■ магистърски специалности в
университет по желание на 
кандидата.

ВАЖНО! МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТИОЕНДИЯТА НА:
https://www.daad.de/deutschland/stipe
ndium /datenbank/de/15342-
laenderspezifische-hinweise-zum-daad-
stipendienangebot-01-01/?land=3

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ГРАФА 
„ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ" ПРЕДИ 
ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПОДГОТВЯТЕ 
ДОКУМЕНТИТЕ СИ!

Указание: В ДААД-формуляра посочете "Sonstige Programme" и напишете 
"ERP-Stipendien fuer Studierende der W irtschaftswissenschaften"

1. Един зелен ДААД формуляр със снимка паспортен формат 
(www.daad.de/de/form  - "Forschungs-/Studienstipendium)

2. Попълнен „Профил на желания курс на обучение" (Въпрос №3 от „Често 
задавани въпроси")

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

4. Убедителна презентация на професионалните и личните мотиви относно 
избраната програма на обучение, на немски или английски език (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, както и 
професионални, езикови и формални изисквания на желания курс на 
обучение.) ВАЖНО! вж. въпрос N2 26 от „Често задавани въпроси";

5. Подробна информация за избраната програма (профил, времетраене, 
наименование на специалността, цели и същност на програмата, модули) 
ВАЖНО! вж. въпрос № 3 от „Често задавани въпроси";

6. Списък от публикации, ако има такива, или документ за стаж по 
специалността;

7. Една препоръка по образец от преподаватели по специалността на 
кандидата (вижте общите указания);

8. Копие от дипломата за завършено висше образование или академична 
справка с изчислен среден успех;

9. Уверение (ако дипломирането предстои или се изчаква издаване на 
дипломата) -  с превод на немски или английски език (вж. въпрос № 23 и 
29 от „Често задавани въпроси");

10. Копие от дипломата за завършено средно образование с превод на 
немски или английски език;

11. Свидетелство за владеене на езика (сертификат по немски/английски език 
или ДААД-тест; вижте „Процедура за кандидатстване" и „Често задавани 
въпроси").

12. Номер от онлайн регистрация (само номера, без да принтирате формата): 
https://scholarship.daad.de/obdva/www echt/www/index.html

https://www.daad.de/deutschland/stipe
http://www.daad.de/de/form
https://scholarship.daad.de/obdva/www


Име на 
стипен 
дията

За стипендията Условия за кандидатстване

Документи за кандидатстване се подават от 01 до 15 
ноември 2013 г. в 1 комплект.

1 комплект съдържа (подреден по списъка):_________________
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За студенти от по-горните курсове 
на всички специалности;
За участие в курсове по немски 
език и странознание, които се 
провеждат във висши училища в 
Германия;
Повече информация можете да 
намерите на интернет страницата 
на ДА АД:
www.daad.de/deutschland/deutsch- 
lernen/sommerkurse/00490.de.html 
Продължителността е от 18 
курсови дни с минимум 25 учебни 
часа на седмица през лято 2014 г. 
(най-рано от май 2014 г.);
Дава се предимство на кандидати, 
които не са пребивавали в 
Германия за по-продължителен 
период;
Размер на стипендията: частична 
стипендия в размер на 600€, такса 
за курса 200€, според страната на 
произход се предвиждат и пътни 
разходи;
Без интервю.
Минимум ниво на немски език към 
момента на кандидатстване: В1 
според Европейската езикова 
рамка
Сертификатите по езика не трябва 
да са по-стари от една година. 
Изключение правят: Deutsches
Sprachdiplom, Deutsches Abitur, 
TestDaF (Niv. Cl), Tests der Goethe 
Institute

■ Завършен най-малко първи 
курс при подаването на 
документите, но да не са в 
последният курс на следване;

■ Добро владеене на немски 
език, студентите да са между 
най-добрите в курса (мин. В1 от 
Европейската езикова рамка);

■ Кандидатстване в първата и
последната година от 
следването не е възможно. 
Изключение правят
кандидатите в последна година 
бакалавър, които могат да 
докажат записана
магистратура.

ВАЖНО! Моля прочетете пълната 
информация за стипендиите на:

https://www.daad.de/deutschland/stipe
ndium /datenbank/de/21148-
stipendiendatenbank/?daad=&detail=100
00011&origin=3&page=3&q=&status=3&
subjectGrps=

ПРОЧЕТЕТЕ ГРАФА „ЧЕСТО ЗАДАВАНИ 
ВЪПРОСИ" ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ 

КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА 
ДОКУМЕНТИТЕ!

Избор на курсове:

https://www.daad.de/deutschland/studi
enangebote/sommerkurse/de/Pstipendia
te=l&skenter-Daten+anzeigen++5C25BB

Моля, прочетете внимателно общите указания преди да 
започнете да подготвяте документите си!!

1. Един ДААД формуляр- можете да го изтеглите от тук 
https://www.daad.de/deutschland/stipendium /hinweise/de/8527- 
formulare-und-downloads/#Q5 ; или от сайта на Фондацията

ОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕТО НА 

ФОРМУЛЯРА: Обърнете особено внимание на полетата, 
изискващи информация за избраните летни курсове (точка 5 
от формуляра : АпдаЬеп zu dem gewunschten Sprachkurs) - не 
пропускайте да попълните подробно (място на курса; учебно 
заведение, в което ще бъде проведен: име на курса: време на 
провеждане). Информация за видовете курсове можете да 
намерите тук http ://w w w .daad.de/deutsch land/deutsch- 
lernen/som m erkurse/00490. de.htm l

2. Подробна автобиография (CV) на немски език с подробности 
за следването;
3. Подробна обосновка на желанието за участие в летния курс 
(на немски език);
4. Една препоръка по образец от преподавател по 
специалността на кандидата (но не от учител по немски език! 
Вижте общите указания);
5. Академична справка с изчислен среден успех и с превод на 
немски език; (вижте общите указания);
6. Свидетелство за владеене на езика (сертификат или ДААД- 
тест, вижте общите указания). Последно придобитият езиков 
сертификат (DAAD, Goethe-lnstitut, TestDaF) да не е по-стар от 
една година.
7. Номер от онлайн регистрация (само номера, без да 
принтирате формата):
https://schola rsh ip.daad.de /obdva/w w w  echt/w w w /index.h tm l

http://www.daad.de/deutschland/deutsch-
https://www.daad.de/deutschland/stipe
https://www.daad.de/deutschland/studi
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/de/8527-
http://www.daad.de/deutschland/deutsch-
https://scholarship.daad.de/obdva/www


Име на 
стипендията За стипендията Условия за 

кандидатстване

Документите за кандидатстване от програми Изкуство, Музика, Актьорско 
майсторство, Режисура, Танци и Хореография се изпращат в ДААД Бон (Referat 324 
des DAAD, Kennedyallee 50, D-53175 Bonn) до 15 ноември 2013 г, в 3 к о мплекта (1 
оригинал, 2 ко п и я ). За подаване на документите за кандидатстване от програма 
Архитектура срокът е най-късно до 01 ноември всяка година директно на адреса в 
Бон в 3 комплекта (1 оригинал, 2 копия),

Всеки ком плект съдържа (подреден по списъка):
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За кандидати от 
специалностите 
изобразително 
изкуство, дизайн, 
филм, архитектура и 
музика за
задълбочено 
следване в държавен 
университет;
Размер на
стипендията: 750 €
месечно, ДААД поема 
част от медицинската 
застраховка, както и 
част от пътните 
разходи. При нужда е 
предвидено също 
така отпускането на 
допълнителни 
помощи;
Семестриални такси 
до 500€
Пътни разходи: 250С 
Продължителност: 10 
-  24 месеца.
Първоначално се 
отпуска за една 
година. В зависимост 
от успехите и вида на 
специалността е 
възможно 
удължаване.

Възможностите за
образование в България 
трябва да са изчерпани; 
Може да се поиска да 
положат приемен изпит 
към университета; 
Придобиването на
последна диплома не 
трябва да е по-отдавна от 
6 години по време на 
кандидатстването.

ВАЖНО!

Моля прочетете пълната 
информация за стипендията 
на:
https://www.daad.de/deutschl
and/stipendium/datenbank/en
/21148-finding-
scholarships/?status=3&origin=
3&subjectGrps=&daad=&q=&p
age=2&detail=10000024

ПРОЧЕТЕТЕ ГРАФА „ЧЕСТО 
ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ" ПРЕДИ 

Д АПРЕМИНЕТЕ КЪМ 
ПОДГОТОВКАТА НА 

ДОКУМЕНТИТЕ

NB! посетете следната интернет страница за допълнителни указания, свързани с 

работни проекти и произведения: www.daad.de/extrainfo

1. Профил на желания курс на обучение
2. Един зелен ДААД формуляр със снимка паспортен формат 
(www.daad.de/de/form  - "Forschungs-/Studienstipendium")
3. Подробна автобиография (CV) на немски или английски език 
(tabellarisch/personal data sheet);
4. Списък от публикации, концерти и изложби ако има такива или за стаж по 
специалността;
5. Убедителна презентация на професионалните и личните мотиви относно 
избраната програма на обучение. 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 № 26 от „Често задавани въпроси";
6. Подробна информация за избраната програма на обучение на немски или 
английски език (профил, времетраене, наименование на специалността, цели и 
същност на програмата, модули). ВАЖНО! вж. въпрос № 26 от „Често задавани 
въпроси";
7. Една препоръка по образец от преподавател по специалността на кандидата 
(вижте общите указания);
8. Копие от дипломата за завършено висше образование или академична 
справка с изчислен среден успех
9. Уверение (ако дипломирането предстои или се изчаква издаване на 
дипломата) -  с превод на немски или английски език;
10. Копие от дипломата за завършено средно образование с превод на немски 
или английски език;
11. Свидетелство за владеене на езика (сертификат или ДААД-тест; може и с 
английски език)
12. Точното наименование върху касетите и другите носители и доброто качество 
на записа е от решаващо значение!

https://www.daad.de/deutschl
http://www.daad.de/extrainfo
http://www.daad.de/de/form


Документите за кандидатстване се подават от 01 до
15 ноември 2013 г. в 2 комплекта (1 оригинал и 1

Име на За стипендията Условия за кандидатстване
копие).

стипендията
Всеки комплект съдържа (подреден по списъка)

>К ■ За извършване на работен проект ■ Кандидатите трябва да 1. Един син ДААД формуляр и посочените в него документи
о
н или за сътрудничество (със преподават в българско www.daad.de/de/form
и
ш германско висше учебно висше учебно заведение 2. Автобиография, на немски или английски език;
См заведение) в сферата на или дейността им да е в 3. Списък на научните публикации, на немски или английски
U»«
X S изкуствата; български изследователски език;
W ^  
и. ш ■ Размер на стипендията: от 2,000 институт; 4. Подробна презентация на проекта съгласуван с германския
о  Н

?  S
€ до 2,300 € месечно в ■ Няма възрастова граница. партньор, на немски или английски език;
зависимост от университетската ■ Стипендия може да се 5. Точен план относно време и място;

Си ^
<. ч степен. (асистент, доцент, получава веднъж на всеки 3 6. Кореспонденция и писмено потвърждение-покана от
j :  о професор). години германски институт.
&  щs £ГО Г->ч ^

■ ДААД поема също така и част от ■ Бившите стипендианти на <н-.
пътните разходи (в случай че те „Фондация Александър фон

S  X  
£3 и

не се поемат от трета страна). Хумболт" молим да се Формуляри м ож е  да свалите и о т  т у к :
■ Продължителност: 1-3 месеца, от обърнат най- напред към https://www.daad.de/deutschland/stipendium /hinweise/de/8527-

о  н  м W
b  к

май до януари на следващата нея. formulare-und-downloads/#03
година.
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Моля прочетете пълните
изисквания за стипендията на:
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Документите за кандидатстване се подават от 01 до
15 ноември 2013 г. в 2 комплекта (1 оригинал и 1

Име на За стипендията Условия за кандидатстване
копие).

стипендията
Всеки комплект съдържа (подреден по списъка)

« ■ За извършване на работен проект ■ Кандидатите трябва да 1. Един син ДААД формуляр и посочените в него документи
о
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Име За стипендията Условия за кандидатстване

Документите за кандидатстване се подават от 01 до 15 

ноември 20 J 3 г. в 3 комплекта (1 оригинал, 2 копия) + 1 
копие на електронен носител (USB, CD) в PDF формат.

Всеки ком плект съдържа (подреден по списъка):
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■ За изследователски проекти и подобряване 

на квалификацията в германски университет 
или в друг извън университетски 
изследователски институт с различни цели:
>  дисертация в България (дисертацията не 

трябва да е започната повече от 3 години 
преди кандидатстването; при 
докторанти -  не по-късно 2 години от 
придобитата диплома);

>  дисертация в Германия (ако в България 
не съществуват подобни възможности);

>  проект без сертификат (post-doc). 
Продължителността е до 6 месеца и 
трябва да е максимум 4 години след 
защитата;

■ защита в България (www.daad.de/extrainfo );
■ международни програми за докторанти  

www.daad.de/ipp;
■ В зависимост от университетската степен, 

размерът на стипендията е 750 € месечно за 
завършили с първа диплома и 1000 € 
месечно за получилите докторска степен. 
ДААД поема част от медицинската 
застраховка, както и пътни разходи 
(225/250С).

■ При престой по-дълъг от 6 месеца се 
отпускат допълнитени помощи.

ПЕРИОДИ ЗА СТИПЕНДИЯ:
01 май до 31 януари за изследователски стипендии 

между 1 и 6 месеца 
01 октомври 31 юли за изследователски стипендии 

между 7 и 10 месеца

■ При започването на стипендията 
кандидатите трябва да са завършили 
с бакалавър (по изключение), 
магистър, диплома или докторска  
степен;

■ Добро владеене на немски и /  или 
на английски език.

Допълнителни указания за м едици  
При медиците изпитите за завършване на 
висшето образование се смятат за 
еквивалент на германското разрешение за 
лекарска практика, което е доказателство за 
едно минимум 7 годишно обучение по 
специалността и разрешение за 
упражняване на лекарската професия в 
родината на кандидата. Медиците подават 
4 комплекта от документите.

ДААД не подпомага обучение за 
придобиване на специалност. Лекарска  
квалификация или усъвършенстване от 1 до 2 
години се подкрепя от ДААД само тогава, 
когато специализацията вече е започната и 
ще бъде завършена в родината на 
кандидата. Подаването на молба за 
разрешение за упражнение на лекарска  
професия по § 10 ВДО е необходимо след 
получаване на стипендията.

ВАЖНО! Допълнителна информация:
www.daad.de/extrainfo
ВАЖНО! Пълно описание на програмата тук:
https://www.daad.de/deutschland/stipend
ium /datenbank/de/15342-
laenderspezifische-hinweise-zum-daad-
stipendienangebot-01-01/?land=3#pos2

1. Един зелен ДААД формуляр със снимка паспортен формат 
www.daad.de/de/form - "Forschungs-/Studienstipendium");

2. Подробна автобиография (CV), на немски или английски език;
3. Списък на публикации, ако има такива, или документ за стаж 

по специалността;
4. Подробно описание на изследователския проект (до 4 стр. 

А4), както и разяснение на досегашното следване и 
изследователски проекти, които имат значение за 
предстоящия проект, на немски или английски език. 
Експозето да е написано от кандидатите и съгласувано с 
научния ръководител от немска страна;

5. Две препоръки по образец от преподаватели по 
специалността на кандидата (вижте общите указания);

6. Евентуално удостоверение за аспирантура в България;
7. Писмено уверение -  покана от научния ръководител в 

Германия или потвърждение за прием в избраната програма 
ВАЖНО! вж. въпрос № 27 от „Често задавани въпроси";

8. План -  график на академичния престой. За дългосрочните 
стипендии може да ползвате образеца „Time schedule", за 
краткосрочните - се съставя самостоятелно;

9. Копие от дипломата за завършено висше образование или 
академична справка 
с изчислен среден успех и уверение (ако дипломирането 
предстои) -  с превод на немски или английски език;

10. При кандидатстване за стипендии с продължителност повече 
от 6 месеца, копие от дипломата за завършено средно 
образование с превод на немски или английски език.

11. Копие от дипломата за завършено средно образование с 
превод на немски или английски език -  отпада за 
краткосрочни стипендии (под 6 месеца);

12. Свидетелство за владеене на езика (сертификат или ДААД- 
тест, вижте общите указания).

13. Номер от онлайн регистрация (само номера, без да 
принтирате формата):
https://scholarship.daad.de/obdva/www echt/www/index.html

14. Извлечение от онлайн кандидатурата на www.fundine- 
guide.de ВАЖНО! Онлайн кандидатурата трябва да се 
извърши най-късно до 1Б/11/2013г. 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

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ГРАФА „ЧЕСТО ЗАДАВАНИ 
ВЪПРОСИ" ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПОДГОТОВКАТА НА ПАКЕТА 

ОТ ДОКУМЕНТИ!

http://www.daad.de/extrainfo
http://www.daad.de/ipp
http://www.daad.de/extrainfo
https://www.daad.de/deutschland/stipend
http://www.daad.de/de/form
https://scholarship.daad.de/obdva/www
https://www.daad.de/sapportal/hilfe/hb
https://www.daad.de/sapportal/hilfe/hb


Име на 
стипендията За стипендията

Документите за кандидатстване се подават в 2 комплекта (1 
оригинал и 1 копие) от 01 до 15 ноември 2013 г.

Всеки комплект съ дъ р ж а :
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■ За бивши годишни ДААД-стипендианти или 
дългосрочни стипендианти на бившата ГДР, които са се 
върнали в страната най-малко преди три години и 
работят във висши училища, научни институти или в 
държавната администрация;

■ За осъществяване на изследователски или работен 
проект в германски държавен университет или извън 
университетски изследователски институт;

“ Продължителност : 1-3 месеца; между май и януари на 
следващата година;

■ Размер на стипендията: Определя се в зависимост от 
университетската степен като сумата може да варира 
от 2,000€ до 2,300€ месечно. ДААД поема също така 
част от пътните разходи.

■ Стипендия може да се получава веднъж на всеки 3 
години

1. Един син ДААД формуляр и посочените в него документи
( www.daad.de/de/form  - "Forschungsaufenthalte/Arbeitsaufenthalte");
2. Автобиография (CV), на немски или английски език;
3. Списък на научните публикации, на немски или английски език;
4. Подробна презентация на изследователския проект, съгласуван с 
германския партньор, на немски или английски език;
5. Точен план относно време и място, на немски или английски език;
6. Кореспонденция и писмено потвърждение-покана от германски 
институт.

Формуляри м о ж е  да свалите и о т  т у к :  https://www.daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/de/8527-formulare-und-downloads/#03

ВАЖНО! М оля п р о ч е т е т е  п ъ л ното  описание на сти п е н д и я та  о т  т у к  - на немски или на английски език:
h ttps://w w w .daad.de/deutsch land/stipend ium /datenbank/en/21148-find ing-
scholarships/?status=2&oriain=3&subiectGrps=&daad=&g=&paae=l&detail=10000025

http://www.daad.de/de/form
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/de/8527-formulare-und-downloads/%2303
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-finding-


Документите за кандидатстване се подават от 01 до
15 ноември 2013 г. в 2 комплекта (1 оригинал и 1

Име на За стипендията Условия за кандидатстване
копие).

1 1И П сНДИЯId Всеки комплект съдържа (подреден по списъка)
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Име на 
стипендията За стипендията Условия за кандидатстване Необходими документи:
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За студенти от по-горните 
курсове (поне втори курс) на 
всички специалности;
Групи от 10 до 15 студенти с 
придружител 
(университетски 
преподавател);
Запознаване с научния, 
икономическия, 
политическия и културния 
живот в Германия чрез 
посещения и информационни 
срещи;
Специализирани стажове 
(курс, семинар, уъркшоп); 
Продължителността е от 7 до 
12 дни през цялата година; 
Подробности за размера на 
пълната стипендия се дава от 
ДААД след одобрение на 
кандидатурата; поемат се 
здравни и други застраховки.

Кандидатурите се подават през ДААД- 
Портала най-късно до следните дати в 
зависимост от времето за пътуване:

01.02. всяка година за пътувания след 
01.06.
(решение от страна на ДААД: средата на 
април)
01.05 всяка година за пътувания след 
01.09.
(решение от страна на ДААД: средата на 
юли)
01.11 всяка година за пътувания след
01.03.
(решение от страна на ДААД: средата на 
януари)

Адрес на DAAD:
Deutscher Akademischer Austauschdienst 
Referat 513 
Kennedyallee 50 
D 53175 Bonn

Лице за контакти:
Julia Lollgen
E-Mail: loellRen@daad.de

Заявленията се подават онлайн през Портала на
ДААД»
http ://w w w .daad.de/hochschulen/koopera tion /partners  
chaft/gruppenreisen/05028. de.htm l

1. Формуляр за кандидатстване (DAAD Portal)
2. Финансов план (DAAD Portal)
3. Списък с участниците (списък се прилага/качва 

отделно в портала). Той съдържа следната 
информация: Име и Фамилия, брой семестри, 
наименование на специалността, академична 
степен, езикови знания

4. Същност, описание и съдържание на 
програмата

5. Точен план относно време и място (под 
формата на таблица);

6. Подробна обосновка на желанието за 
пътуването;

7. Кореспонденция с германски институции, 
потвърждение и покана;

^  Formulare /  Downloads > https://w w w .daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/de/8527-formulare-und-downloads/#03

*  МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПОДРОБНОСТИТЕ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ!!!:
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.htm l
СЛЕДЕТЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТИПЕНДИИТЕ НА СЛЕДНАТА СТРАНИЦА: https://www.daad.de/deutschland/stipendium /datenbank/de/21148- 
stipendiendatenbank/?status=l&origin=3&subiectGrps=&daad=&q=&page=l&detail=10000016

mailto:loellRen@daad.de
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partners
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/de/8527-formulare-und-downloads/%2303
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-


DAAD/Roche Diagnostics Postdoctoral Programme 

DAAD/Roche след докторска програма по диагносстика

Срок за кандидатстване:

• Заявките могат да се подават по всяко време. 
• Всички заявки се представят в местния клон на DAAD или под референтен номер 'Referat 521" в централния офис на DAAD в Бон.

• Допълнителна информация може да се получи от:
DAAD, Referat 521 
Postfach 20 04 04 

D-53134 Bonn 
Germany 

Tel: 0049 228 882 339 
Fax: 0049 228 882 44 

E-mail: pharma@daad.de

Процедура за кандидатстване:

Подробности за кандидатстването могат да се намерят във формуляра за кандидатстване ("Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendien" ). Той 
може да се намери на сайта на ДААД w w w.daad.de/download/htm l, в германското посолство, чрез DAAD лектор или DAAD офис.

Моля да имате предвид следното преди да попълните формуляра за кандидатстване:
Въпроси 7-9: не се попълват

Въпрос 10: Не е необходимо да се попълва предложението за научно изследване. Вместо това кандидатите трябва да представят подробен 
отчет за правените до момента изследвания и информация за избраната област на изследвания (включитено вашия втори итрети избор).

Не се изискват познания по немски език

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНИТЕ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТИПЕНДИЯТА ТУК/ ВЪЗМОЖНА Е АКТУЛИЗАЦИЯ НА САЙТА:
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-finding-
scholarships/?status=2&origin=3&subiectGrps=&daad=&q=&page=l&detail=10000035

mailto:pharma@daad.de
http://www.daad.de/download/html
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-finding-


Цел:

DAAD и "Roche Диагностика7' предлага места за научни изследвания в един от водещите центрове по биотехнология в Европа, 
разположен в Пенцберг, близо до Мюнхен. Стипендиите са достъпни за всички висококвалифицирани млади учени с 
докторска степен от Европа, САЩ и Канада. Стипендиите са предназначени за млади учени с докторска степен, за които 
опитът в промишлени изследвания е важен етап в тяхната професионална кариера. Експерименталните изследвания и 
разработки в областта на диагностиката се подкрепят от професори от германските университети.

S'
Главни области:

. '■ ' ' -
В Пенцберг ще бъдат предложени следните главни области на изследвания в областта на Диагностиката. Кандидатите трябва 
да впишат във формулярите за кандидатстване тяхната избрана област за изследвания, както и две алтернативни опции.

Пенцберг:

- Генериране на антитела и оптимизация
- Biacore за термодинамика
- Клетъчен анализ
- Системи за изразяване
-Ангажиране клетките на имунната система
- Инструментален анализ
- Мас-спектроскопия /  HPLC (Високоефективна течна хроматография )
- Анализ за начин на действие за терапевтични антитела
- Нови принципи за оптично откриване
- Неинвазивни образни технологии
- Маркиране на антитела
- Нови методи за имуногенен синтез
-Химия на нуклеиновите киселини/Химия на пептидите
- Органична химия на багрила и твърди фази 
-Фармакологични изпитания
- Очистване на протеини, анализ и химия
- Рекомбинантни протеини/антитела
- Стволови клетки
- Идентификация на таргети/валидиране

Продължителност: 12 месеца с възможност за продължение с още 12 месеца

Детайли за стипендията:

• Месечна стипендия от 2.250 Евро
• Допълнителна издръжка за семейните стипендианти
•  Пътни разходи като методът на плащане се мени в зависимост от държавата, от която идва стипендиантът.
• Комбинирана здравна и персонална застраховка, както и застраховка злополука
• Курс по немски език (в зависимост от нивото на неговото владеене)
•  Съдействие при настаняването
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• Отлична академична справка
• Кандидатите се подбират на базата на предишните си академични постижения
• Кандидатите трябва да покажат познания в поне една от следните области: Химия, Биохимия, Молекулярна биология, 

Клетъчна биология, Био информатика, Биотехнология, Протеиново инженерство, Имунология, Онкология, Ин-виво 
образнадиагностика

• 2 референции от университетски преподавател. Те трябва да съдържат както академични, така и лични данни за 
кандидата.

• Владеенето на немски език не се изисква.
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Ние насърчаваме изявените студенти, готови да поемат ангажимент!

Фондация „Rochus und Beatrice Mummert” насърчава бъдещи потенциални топ мениджъри от 
страните в Централна и Източна Европа в областта на икономическите, инженерните и природните 
науки. Програмата включва стипендия за период от 2,5 години за завършване на магистърско 
обучение в университета в Кьолн (Universitat zu Koln), в Германската Спортна Академия, Кьолн 
(Deutsche Sporthochschule Koln) или в Техническия университет в Аахен, Германия (RWTH Aachen) и 
се предлага в сътрудничество с фондация Robert Bosch.

Профил на кандидатите за стипендия Mummert:
■ Вие сте от: България, Хърватия, Естония, Латвия, Литва, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, 

Словакия, Словения, Чешката република и Унгария
■ Притежавате бакалавърска степен (или сте последна година бакалавър) в една областите: 

икономически, инженерни, природни науки или туризъм
■ Много добър среден успех (вкл. по математика)
■ Отлични познания по немски и английски език
■ Лидерски потенциал и мениджърски способности
■ Вие сте изявена личност и притежавате ентусиазъм
■ Готовност за общественополезен ангажимент/благотворителност
■ Готовност за завръщане в родината след дипломирането

Какво предлага стипендиантската програма Mummert: 
■ Стипендии
■ - Размер на стипендиата: 900 € месечно
■ - образователни цели в размер на 228 € на семестър
■ - Средстава за пътуване (за пристигане и за завръщане): 250 €
■ - Субсидия за персонално компютърно оборудване: 700 €
■ - Здравна застраховка и застраховка живот
■ - Премия за отличен успех: 500 €
■ Мениджмънт обучение
■ Ние предлагаме обширна програма от най-висок ранг
■ - Семинари с цел повишаване на личната квалификация и развиването на лидеския потенциал
■ - 4-5 месеца стаж в немско предприятие

- Образователни семинари в Берлин и Брюксел
- Посещения на водещи немски компании, културни мероприятия
- Работа по проекти в стипендиантския съвет

■ Всеобхватна подкрепа
■ Може да разчитате на академична и персонална подкрепа от:
■ - Менторите от ръководството на фондацията
■ - Кръстници (изтъкнати мениджъри от областта на икономиката, културата и образователната 

система)
■ - Университетски и доверени преподаватели
■ - Настоящи и бивши стипендианти
■ Създаване на социална мрежа

Период на кандидатстване: Ежегодно между 1 септември и 1 ноември за период на обучение от 
началото на зимния семестър на следващата година 
За повече информация:
Karina Jankowski
E-Mail: mummertstipendium@bosch-stiftung.de 
Телефон: +49 (0) 711/460 84-752 
www.mummertstiftunq.de

Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung in der Robert Bosch Stiftung, Heidehofstr. 31, 70184 Stuttgart, Deutschland
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