Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy)
Stypendia roczne na pobyty badawcze (od 7 do 10 miesięcy)
1. Kto może się ubiegać o stypendium?
O stypendia od 1 do 6 miesięcy mogą ubiegać się: absolwenci z tytułem magistra,
doktoranci, młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (postdocs).
O stypendia od 7 do 10 miesięcy mogą ubiegać się: absolwenci z tytułem magistra,
doktoranci. O to stypendium to nie mogą ubiegać się osoby posiadające już tytuł
naukowy doktora (postdocs).
2. Czy istnieją ograniczenia wiekowe dla osób ubiegających się o stypendium?
Nie ma granicy wieku. Obowiązuje natomiast ograniczenie dotyczące czasu, który
upłynął od uzyskania ostatniego dyplomu (maksymalnie 6 lat).
W przypadku stypendium do 6 miesięcy: doktoranci (maksymalnie 3 lata po
rozpoczęciu doktoratu), osoby z tytułem naukowym doktora (maksymalnie 4 lata po
ukończeniu studiów doktorskich).
W przypadku stypendium na ponad 6 miesięcy: doktoranci (maksymalnie 3 lata po
rozpoczęciu doktoratu).
3. Czas od uzyskania przeze mnie dyplomu albo od początku doktoratu do
momentu aplikacji o stypendium jest dłuższy niż okres dopuszczany przez ofertę
stypendialną. Czy mogę się ubiegać mimo to?
Tak, w przypadku okoliczności wydłużających dopuszczalny odstęp między
uzyskaniem dyplomu/rozpoczęciem doktoratu a aplikacją o stypendium. Okoliczności
te to:







Ciąża i urodzenie dziecka
Opieka wychowawcza (do 3 lat na dziecko)
Opieka nad wymagającymi opieki członkami rodziny
Niepełnosprawność lub przewlekła choroba
Długa ciężka choroba
Obowiązkowa służba wojskowa

Jeśli powołują się Państwo na wyżej opisane okoliczności, to należy koniecznie
umieścić datę urodzin dziecka, czas urlopu wychowawczego czy okres opieki nad
członkami rodziny w życiorysie.
DAAD może zażądać odpowiednich zaświadczeń.

W przypadku chorób należy przedłożyć zwolnienie lekarskie, w którym określony jest
czas niezdolności do pracy.
W przypadku niepełnosprawności należy przedłożyć legitymację inwalidzką.
4. Jestem już w Niemczech. Czy mogę mimo to aplikować?
Tak, jeśli w momencie składania wniosku pobyt w Niemczech nie przekroczył 15
miesięcy.
5. Obecnie mieszkam poza Polską. Czy mogę się mimo to ubiegać o stypendium dla
kandydatów z Polski?
W procesie rekrutacji istotna jest immatrykulacja na polskiej uczelni i miejsce stałego
pobytu w Polsce. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami DAAD.
6. Nie jestem Polakiem, ale prowadzę badania na polskiej uczelni. Czy mogę się
ubiegać o stypendium dla kandydatów z Polski?
W przypadku zagranicznych studentów polskich uczelni warunkiem ubiegania się o
stypendium jest co najmniej roczny pobyt w Polsce.
7. Jaki poziom znajomości języka jest warunkiem ubiegania się o stypendium?
Poziom języka musi być wystarczający do komunikowania się i prowadzenia badań
naukowych w Niemczech. Wybór języka zależy od języka, w jakim będą prowadzone
badania w Niemczech.
8. Jakie zaświadczenie językowe jest wymagane?
Informacje znajdują się pod linkiem: https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendiado-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow/
9. Oferta stypendialna wymaga od kandydata przedłożenia dokładnego opisu
projektu badawczego („Darlegung meines Forschungsvorhabens / description of
the research proposal“). Co mam przez to rozumieć?
W opisie projektu badawczego przedstawia się: cele prowadzonych badań, refleksje
nad teorią, metodologię badań i poszczególne kroki.

1.1 CEL




Co jest przedmiotem projektu badawczego?
Jakie kroki badawcze są zaplanowane?
Jak rozkłada się projekt badawczy w czasie?
1.2 BUDOWA

Opis projektu badawczego (od 3 do 10 stron DIN A4) powinien:
 Ogólnie informować o dziedzinie badań i aktualnym stanie fachowej literatury
 Formułować główne problemy badawcze (hipotezy), określać cele badań i opisywać

naukowe znaczenie projektu
 Określać strategie / metody prowadzenia badań
 Opisywać ewentualne dylematy etyczne / trudności w pozyskiwaniu danych
 Przedstawić tymczasowy plan czasowy badań, czyli określić, ile czasu potrzebują
Państwo na poszczególne etapy badawcze (w formie tabeli).
 Zawierać bibliografię badawczą, czyli listę publikacji, na których bazuje przedstawiany
projekt badawczy.
10. Chciałbym poprawić swoją znajomość języka niemieckiego jeszcze przed
rozpoczęciem stypendium. Czy istnieją kursy językowe online, z których mogę
skorzystać jeszcze w kraju przed wyjazdem?
Tak, istnieją internetowe kursy języka niemieckiego. Na stronie www.deutschlernen.net znajdą Państwo różne możliwości. Specjalne kursy online oferuje Instytut
Goethego, istnieje też internetowy kurs Deutsch-Uni Online (DUO).
11. Czy w czasie składania wniosku muszę mieć nawiązany kontakt z niemieckim
naukowcem?
Tak, potrzebują Państwo zaproszenia od niemieckiego opiekuna naukowego.
12. Potrzebuję opiekuna naukowego na czas realizacji mojego projektu w
Niemczech. Kto może nim być?
Opiekunami naukowymi mogą być nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi
zatrudnieni na państwowych lub innych akredytowanych uczelniach i w instytutach

badawczych w Niemczech. W przypadku badań naukowych osoba zapraszająca
powinna mieć w miarę możliwości habilitację.
13. Znalazłem opiekuna naukowego dla mojego projektu badawczego. Jakich
dokumentów wystawionych przez niego potrzebuję do złożenia wniosku o
stypendium?
Gotowość do opieki naukowej podczas realizacji Państwa projektu badawczego lub
doktoratu, powinna być wyrażona przez niemieckiego naukowca w formie
zaproszenia tzw. „Betreuungszusage / letter of confirming supervision“, które jest
częścią składową wniosku.
W idealnym przypadku niemiecki opiekun naukowy zawiera w sporządzonym przez
siebie zaproszeniu informacje o:




Wspólnie omówionym projekcie badawczym i jego planie czasowym,
Stanowisku pracy, które zostanie udostępnione kandydatowi,
Języku, który będzie językiem „roboczym”.

14. W jaki sposób należy ubiegać się o stypendium?
Informacje gdzie i jak należy ubiegać się o stypendium znajdują się w ofercie
stypendialnej w zakładce „Bewerbungsverfahren” / ”Application Procedure”. Jeśli po
zapoznaniu się z tymi informacjami będą Państwo mieli dalsze pytania, prosimy o
kontakt z przedstawicielstwem DAAD w Warszawie.
15. W jaki sposób należy złożyć aplikację.
Aplikację należy złożyć online. Pierwszym krokiem powinna być rejestracja na portalu
DAAD. Po wejściu na stronę www.funding-guide.de i wybraniu odpowiedniego
programu stypendialnego należy wejść w zakładkę „Bewerbung einreichen” /
„Submitting an application”, a następnie „Zum Bewerbungsportal” / „To the
application portal”.
16. Mam problemy ze złożeniem aplikacji online. Gdzie mogę uzyskać pomoc?
Przy problemach technicznych prosimy o kontakt w języku niemieckim lub
angielskim pod adresem mailowym: portal@daad.de.

17. Jakie dokumenty należy wgrać do portalu DAAD, aby poprawnie złożyć
wniosek?
Aby aplikacja była kompletna należy wgrać do portalu DAAD wszystkie dokumenty
wymienione w ofercie stypendialnej. Wyjątkiem są listy polecające oraz materiał
artystyczny kandydata (np. DVD). W niektórych przypadkach możliwe jest wgranie do
portalu DAAD niektórych dokumentów (np. dyplom ukończenia studiów) w
późniejszym terminie.
18. Czy otrzymam potwierdzenie złożenia aplikacji?
Tak. Po złożeniu aplikacji na portalu DAAD system potwierdzi otrzymanie zgłoszenia
generując automatycznie potwierdzenie. Potwierdzenie zostanie przesłane poprzez
system na adres mailowy podany w portalu przez kandydata. Prosimy również
sprawdzać folder „spamu”.
19. Czy wystarczy złożyć aplikację jedynie poprzez portal DAAD?
Nie. Aby aplikacja była kompletna nie wystarczy aplikować jedynie poprzez portal
DAAD. Należy jednocześnie wydrukować tzw. „Bewerbungszusammenfassung” /
„Application Summary” i przesłać je wraz z listem polecającym do biura DAAD w
Warszawie.
20. W ilu egzemplarzach należy przesłać papierowy wniosek?
Wniosek należy przesłać w trzech egzemplarzach. Każdy egzemplarz powinien się
składać z tzw. „Bewerbungszusammenfassung” / „Application Summary”
wytworzonego poprzez portal DAAD oraz listu polecającego.
21. Czy należy spinać lub zszywać dokumenty?
Nie. Prosimy o niespinanie i niezszywanie dokumentów.
22. Do wniosku stypendialnego należy dołączyć wygenerowany z portalu DAAD list
polecający. Kto może wystawić taką opinię?
Listy polecające powinny być wystawione przez nauczycieli akademickich ze stopniem
naukowym przynajmniej doktora. Powinny zawierać następujące informacje:
- Jakie są osiągnięcia naukowe kandydata?
- Czym wyróżnia się kandydat na polu naukowym i osobistym?

- Czy projekt pobytu badawczego jest dobrze zaplanowany, przemyślany i
zgodny z dotychczasowymi osiągnięciami?
- Jaki wpływ na dalszą karierę naukową i zawodową będzie mieć planowany
pobyt w Niemczech?
23. Czy mój wniosek musi być w języku niemieckim?
Wniosek stypendialny może być złożony w języku niemieckim bądź angielskim. Należy
mieć na uwadze fakt, iż wszystkie dokumenty, które nie są w języku niemieckim bądź
angielskim należy (własnoręcznie) przetłumaczyć na jeden z tych języków.
Tłumaczenia uwierzytelnione (jeśli będą wymagane) należy dosłać po otrzymaniu
stypendium.
24. Czy dyplomy, dokumenty, wykaz ocen muszą być notarialnie potwierdzone?
Nie, w momencie aplikowania nie ma takiej konieczności. Jeżeli dyplomy oraz inne
dokumenty nie są wydane w języku niemieckim bądź angielskim, można je
własnoręcznie przetłumaczyć. Dopiero na prośbę DAAD – po uzyskaniu stypendium –
należy dosłać uwierzytelnione tłumaczenia.
25. Ile razy w roku mogę składać aplikację?
W przypadku wyjazdów do 6 miesięcy aplikację można składać dwa razy w roku
(koniec kwietnia oraz połowa listopada). W przypadku wyjazdów na ponad 6 miesięcy
- raz w roku (połowa listopada). Dokładne informacje na ten temat dostępne są na
stronie www.daad.pl . Oferta stypendialna publikowana jest latem.
26. Kto dokonuje oceny aplikacji?
Wyboru stypendystów dokonuje komisja kwalifikacyjna składająca się z polskoniemieckich profesorów (specjalistów z danych dziedzin). W przypadku stypendiów
do 6 m-cy odbywa się jednoetapowa komisja. W przypadku stypendiów na ponad 6
m-cy: dwuetapowa (na podstawie złożonych wniosków oraz rozmowy
kwalifikacyjnej).
27. Jakie kryteria bierze pod uwagę komisja kwalifikacyjna?
Najważniejszymi kryteriami wyboru są:





Projekt badawczy
List polecający (opinia)
Oceny
Zaangażowanie pozauniwersyteckie kandydata

28. Kto pokrywa koszty podróży do Niemiec?
DAAD wypłaca ryczałt na pokrycie kosztów podróży, o ile świadczenie to nie jest
pokrywane przez stronę trzecią.
29. Czy mogę zabrać ze sobą rodzinę?
Tak, ale dodatek rodzinny przysługuję tylko wyjeżdżającym na ponad 6 m-cy.
30. Czy muszę zawrzeć w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne?
DAAD ubezpiecza swoich stypendystów w ramach ubezpieczeń grupowych.
Informacje na temat możliwych wariantów i możliwości dotyczących ubezpieczenia
oraz świadczeń przejętych w tym zakresie przez DAAD znajdują się w dokumentach
potwierdzających otrzymanie stypendium.
31. Czy mogę jako stypendysta podjąć w Niemczech pracę dorywczą?
Stypendyści, którzy chcą podjąć w Niemczech pracę dorywczą, potrzebują zgody
DAAD. Dodatkowo wymagane jest, aby jednostka przyjmująca, do której jedzie
kandydat, poparła go w tym zamiarze. Podjęta praca nie może być sprzeczna z celem
stypendium, który sformułowany jest w ofercie stypendialnej. Dochód, który
przekroczy 450 euro miesięcznie, zostanie odciągnięty od raty stypendialnej.
32. W jaki sposób wyliczyć średnią z matury w formularzu aplikacyjnym?
Prosimy wyliczyć średnią ze wszystkich egzaminów maturalnych i podać ją w
procentach.
33. Co oznacza sformułowanie: „Bisher abgelegte Examina / completed
examinations”?
W punkcie tym prosimy wpisać ocenę z egzaminu licencjackiego, magisterskiego,
doktorskiego lub ocenę z ostatniego egzaminu, który zdali Państwo podczas studiów.
34. Czy mogę przerwać wypełnianie wniosku i zakończyć później?
Wypełniany formularz można zapisać na swoim komputerze i przy kolejnym
logowaniu do portalu odtworzyć jego ostatnią wersję. Natomiast etap załączania
skanów poszczególnych dokumentów należy bez przerw doprowadzić do końca i
wysłać wniosek online.

