Стипендія
для отримання фахової практики в Німеччині

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) оголошує тендер на стипендію для проходження
фахової практики у Німеччині.
Тривалість і мета стипендії:
Тривалість стипендії – 6 місяців, з можливістю продовжити ще на 6 місяців.
Брати участь у тендері можуть представники різних професій з області технічних,
природничих та суспільних наук з темами, які пов’язані з дослідженнями навколишнього
середовища, природи та сталим розвитком.
Мета стипендії – набуття фахової практики у Німеччині. Позначення приймаючої установи
місця проходження практики не є обов'язковим. Через своїх партнерів DBU допомагає
забезпеченню місця проходження практики.
Сума стипендії – 1250 євро на місяць.
Умови тендеру:
• Можуть подати заяву на тендер
o студенти, які до кінця 2019-го року закінчують своє навчання;
o молоді спеціалісти з дипломом (а також аспіранти), у кого диплом не старше 3

років;
o слухачі докторських шкіл, а також кандидати на докторські звання, навіть якщо

•
•
•
•
•
•

диплом старше 3 років. Умова: подання докторської дисертації має відбутися не
раніше ніж за рік після початку стипендії.
Українська національність
Набутий диплом в університеті України
Кваліфікаційний ступінь диплома магістра принаймні «добре» (диплом бакалавра
недостатній)
Актуальність теми в Україні, а також у ЄС.
Подання матеріалів на тендер у формі онлайн.
Знання німецької або англійської мови. Для початку стипендії необхідне досягти
достатній рівень німецької мови.
o Для учасників стипендіатів DBU організовує 3 тижневі інтенсивні курси
німецької мови у м. Оснабрюк перед початком фахової практики (з середини
серпня 2019-го року), для чого забезпечується фінансова підтримка.

Необхідні тендерні матеріали:
1.
2.
3.
4.

Професійні біографічні дані з фотографією
Короткий план досліджень, робочий план
Список публікацій, перелік проектів (якщо такі є)
Документальне підтвердження отриманої освіти

5. Фахова рекомендація (на німецькій або англійській мові)
6. Сертифікат іспиту з іноземної мови (якщо є)

Документи, названі у 4-6 пунктах, достатньо сканувати та завантажити на потрібному місці
інтернетпорталу, але просимо оригінали документів представити на особистій презентації.
У випадку документів, що засвідчують рівень освіти, зазначені у пункті 4:
• Від тих, хто вже отримав диплом – необхідне представлення диплома (дипломного
сертифіката).
• Від тих, хто має закінчити ВУЗ до кінця червня 2019-го року – необхідна довідка від
деканату про очікувану дату закінчення.
• Від аспірантів та докторантів – необхідна довідка про очікувану дату подання
дисертації, докторської роботи від керівника. Це потрібно для дотримання умови
тендеру, згідно з яким подання буде проводитися не раніше ніж через 1 рік після
початку стипендії.
Вибір слухачів:
1. Подача матеріалів заявки до 10 березня 2019 року, 12.00
2. Вибір найкращого кандидата
3. Особиста презентація обраних претендентів (цілі, плани) квітень – травень 2019 року
(ми залишаємо за собою право вносити зміни)
4. Вибір претендентів на стипендію (до 10 осіб, через тиждень після особистої презентації)
5. Трьохтижневі інтенсивні мовні курси у м. Оснабрюк (з середини серпня 2019 року)
6. Групові вступні тренінги у м. Оснабрюк (кінець серпня /початок вересня)
Рекомендований початок стипендіальнного періоду: вересень 2019 року.
Сума стипендії складає 1250 євро на місяць. Практикант встановлює неоплачувані трудові
відносини на період тривалості практики Для виконання робіт необхідне знання німецької
(англійської) мови.
Як подати і кінцевий термін подання заявки:
Кінцевий термін подання заявки: 10 березня 2019 року, 12:00

Заявки чекаємо онлайн на сайті Deutsche Bundesstiftung за
інструкціями на:
https://www.dbu.de/2588.html
у випадку заявки на англійській мові
https://www.dbu.de/2608.html

Про отримання заяв Ми надішлемо підтвердження.
Заяви подані особистим шляхом, через емейл чи пошту не приймаються.
Для отримання додаткової інформації про стипендію, будь ласка, зверніться за
наступною електронною адресою:
n.freyer@dbu.de

На схемі показано хід успішної заявки та
перебування в Німеччині.

1.

Відправка матеріалів
тендеру до DBU
через систему онлайн

2.
Оцінка DBU матеріалів заявки

3.

Запрошення найкращих учасників
для особистої презентації

Особисте представлення:
презентація плану дослідження – 10
хвилин та 20 хвилин обговорення

4.

Через 1-2 дні після усного туру:
вибір кандидатів, які отримають
стипендію

5.

6.

Через декілька тижнів після усного
туру:
вибір місця практики дослідження

Від середини серпня:
інтенсивний мовний курс організований
DBU, а також групові тренінги в
7.
Німеччині

Початок вересня:
початок фахової практики

8.
Заходи DBU під час фахової практики:
• Церемонія передачі Umweltpreis
9. • міжнародна літня академія
• семінари
4-5 місяців після початку практики:
заявка на продовження з піврічним звітом

10.

Відмова
Після 6 або 12 місяців:
кінець фахової практики,
підсумковий звіт

12.-13.

11.

Інші заходи під час
практики

12.

11.

Зарахування

