Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre ţivotné prostredie pre
Strednú a Východnú Európu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU)
Nemecká spolková nadácia pre ţivotné prostredie - DBU (www.dbu.de) vypisuje kaţdý rok
štipendiá pre kvalifikovaných absolventov vysokých škôl v Strednej a Východnej Európe,
zameraných na štúdium rôznych oblastí ochrany a tvorby ţivotného prostredia.
Štipendijný program podporuje 6 – 12 mesačné pobyty na nemeckých odborných
pracoviskách: na vysokých školách, v podnikoch, výskumných ústavoch, nevládnych
organizáciách, úradoch a pod. Miesto štipendijného pobytu si môţu zvoliť sami ţiadatelia
alebo to zaistí DBU podľa zvolenej odbornej oblasti/odborného zámeru ţiadateľa.
Zoznam ponúk štipendijných miest je tieţ na http://www.dbu.de/618.html
(Stipendien/MOE-Ausstauschstipendienprogramm der DBU/Praktikumsplätze).
Výška štipendia: 1060 € mesačne
Začiatok štipendia: spravidla február
DBU hradí okrem mesačného štipendia aj náklady na poistenie súvisiace
s pobytom v Nemecku a na prípravný jazykový kurz nemčiny.
Podmienky, ktoré musí splniť uchádzač o štipendium:
 absolvent VŠ v SR
 štátny príslušník SR
 trvalé bydlisko v SR
 v dobe podania prihlášky o štipendium je mladší ako 30 rokov
 nadpriemerné záverečné známky (dobrý aţ veľmi dobrý)
 titul (Master, Magister, Ing.; bakalár nie je postačujúci)
 štúdium dokončil pred menej ako 3 rokmi
 zámer, ktorému se chce uchádzač v rámci štipendia venovať musí mať
environmentálnu alebo ekologickú tému, aktuálnu z pohľadu SR alebo EU
 znalosti nemeckého jazyka, ktoré musí preukázať najneskôr mesiac pred začatím
štipendia
 podanie prihlášky do štipendijného programu v nemeckom alebo anglickom jazyku
 v prípade vyzvania zo strany DBU k osobným pohovorom, prezentácia témy v
nemeckom alebo anglickom jazyku
 nemecký projektový partner alebo hostiteľská organizácia nemusia býť určené
do termínu podania prihlášky
Pokiaľ uchádzač tieto podmienky splní, zaregistruje sa v elektronickom systéme podávania
prihlášiek a prihlášku spracuje v tomto systéme vrátane všetkých poţadovaných príloh
http://www.dbu.de/1460.html.
Ţiadosť o štipendium sa predkladá do termínu, uvedenom vţdy na
https://www.dbu.de/1460.html
a
musí
okrem
vyplnenej
Online-prihlášky
http://www.dbu.de/1460.html v nemeckom či anglickom jazyku obsahovať aj
poţadované prílohy v slovenčine a v NJ či AJ (stačí vlastný preklad).
(Elektronický systém sa uzavrie v deň po termíne ukončenia prijímania prihlášok!)

Obsah prihlášky:
 návrh odborného zámeru, ktorým se chce ţiadateľ zaoberať v rámci štipendijného
pobytu, v členení a rozsahu podľa pokynov v On-line prihláške
 fotografie
 ţivotopis s popisom záujmov a vlastnej profesnej perspektívy, publikačná činnosť,
výskumné úlohy, projekty
 dokumenty - musí být priloţený doklad o absolvovaní štátnej záverečnej
skúšky vrátane známky za diplomovú prácu v SJ a NJ alebo AJ (pokiaľ uchádzač
ukončí štúdium po podaní prihlášky, musí doklad o absolvovaní záverečnej skúšky
dodať najneskôr do termínu prijímacieho pohovoru, v tomto prípade dokladá
k prihláške potvrdenie VŠ, ţe je študentom a termín predpokladaného ukončenia
štúdia)
 doklad znalosti nemeckého jazyka – ak je k dispozícii
 odporučenie školiteľa alebo nadriadeného v NJ alebo AJ, príp. SJ s prekladom
Pokiaľ má uchádzač otázky alebo potrebuje pomoc, kontaktuje zastúpenie DBU v
ČR a SR. Pred spracovaním prihlášky je vhodná konzultácia zámeru/projektu na zastúpenie
DBU v ČR a SR.
Vybraní uchádzači budú zo strany DBU písomne pozvaní k prijímaciemu pohovoru, ktorý sa
koná na jeseň v Bratislave.
Od ţiadateľov sa vyţaduje aspoň priemerná znalosť nemeckého jazyka a schopnosť
prezentácie projektu v nemčine alebo angličtine, komunikácia v mieste pobytu
môţe byť v angličtine. DBU môţe po osobných rozhovoroch vyţadovať absolvovanie
kurzu nemeckého jazyka, v tomto prípade musí uchadzač mesiac pred nástupom na
štipendium predloţit doklad o absolvovaní kurzu.
Ţiadať o štipendium nie je moţné podať opakovane.
Aktuálne termíny, informácie i formuláre nájdete na: http://www.dbu.de/1461.html
(MOE-Ausstauschtipendienprogramm mit Tschechien).
Zastúpenie DBU v ČR a SR: Společnost pro Luţické hory, zastúpení DBU v ČR a SR, Ing.
Romana Cermanová, Zahradní 781, 463 34 Hrádek nad Nisou, tel.: 00420 487 523344,
00420 777 216852, E-mail: r.cermanova(at)gmail.com, skype: luzicke.hory

