Стипендіальна програма DBU MOE

В рамках міжнародної стипендіальної програми DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) має
зв’язки із наступними країнами Центральної та Східної Європи:
• Болгарія
• Естонія
• Латвія
• Литва
• Польща
• Румунія
• Словаччина
• Чехія
• Угорщина
• Калінінград
• Україна
З 2009-го року приймаються заявки на тендер також із Албанії, Боснії та Герцеговини,
Хорватії, Македонії, Чорногорії, Сербії і Словенії.
Програма надає подальші можливості молодим фахівцям, які займаються дослідженням
навколишнього середовища, в рамках фахової практики у Німеччині. Перед фаховою
практикою DBU організовує 3 тижневі курси німецької мови для стипендіантів.
Участь у тендері за стипендії, наведення контактів у даній країні, відбувається через
контактні особи DBU. Контактні особи та їх помічники популяризують стипендіальну
програму у вищих навчальних закладах України, приймають заявки та надають інформацію.
Заявку можна подати один раз на рік. 6-12 місячні фахові практики у Німеччині
розпочинаються через півроку після отримання стипендії (для українських стипендіатів у
вересні).
DBU чекає заявки від тих, які займаються дослідженням навколишнього середовища та
природи, хотіли б працювати над важливими темами, збагачувати майбутню свою роботу
професійним досвідом у Німеччині. Стипендія дає можливість побудувати також двосторонні
наукові відносини. DBU щиро вітає встановлення дослідницьких відносин між німецькими та
українськими університетами.
Приймаючі німецькі заклади: університети, дослідницькі інститути, компанії та фірми, які
займаються екологічною інженерією, менеджментом та консалтингом, а також міністерства та
асоціації. Щорічно DBU забезпечує перебування у Німеччині близько 60 стипендіатів із

вищеназваних країн Центральної та Східної Європи. Окрім
надання стипендії DBU покриває витрати на страхування від
хвороб, нещасних випадків та обов'язкової цивільної
відповідальності.
Стипендіальна програма MOE в Україні
Опікунська рада DBU у 2016-му році дала можливість молодим фахівцям для участі в тендері
DBU стипендіальній програмі MOE. В рамках стипендіальної програми MOE DBU,
починаючи з 2017-го року, надала трьом молодим українським дослідникам підтримку в
отриманні фахового досвіду у Німеччині.
Важливі терміни:
Термін подання тендеру: 10.03.2018 р.
Усний раунд: квітня 2018 р.
Початок інтенсивного курсу мови: середина серпня 2018 р.
Початок практики: 01.09.2018 р.
Подати заявку:
Заявки чекаємо онлайн на сайті Deutsche Bundesstiftung за інструкціями на:
https://www.dbu.de/stipendien_international
DBU координатори для України:
Dr. Nicole Freyer-Wille
Координатор стипендіальної програми DBU MOE для України
E-Mail: n.freyer@dbu.de
Tel.: 0049 541 9633 302
Fax: 0049 541 9633 193
Dr. Bertalan Radvánszky
Координатор стипендіальної програми DBU MOE для України
E-Mail: radberti@gamma.ttk.pte.hu
Запит на додаткову інформацію про стипендію можливий в електронному вигляді від
координаторів.

