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Програми DAAD: 

дослідження та наукова співпраця



Індивідуальні стипендії

Стипендії для найкращих



Для аспірантів

• Наукові стипендії –

повна аспірантура у 

Німеччині (3 роки)

• Наукові стипендії –

аспірантура з подвійним 

науковим керівництвом 



Для аспірантів та молодих науковців

• Наукові стипендії –

короткі стипендії 

(1- 6 місяців)

• Наукові стипендії – річні 

стипендії 

(7  - 10 місяців)



Для викладачів

Для викладачів з науковими 

ступенями:

• Наукові стажування для викладачів 

ВНЗ та науковців (1 – 3 місяці)



Необхідні документи

• Аплікаційна форма

• CV

• План дослідження (з календарним планом)

• Запрошення від німецького професора

• Рекомендація від професора, який добре 

знає пошукача

• Дипломи 

• Мовний сертифікат (німецької або 

англійської мови)



Як отримати запрошення 

від німецького професора

• Скористатись наявними проектами співпраці на вашому 

факультеті

• Налагодити особисті контакти (на конференціях, 

семінарах, ітд.)

• Знайти спільні дослідницькі інтереси (чи є відповідні 

сучасні німецькі публікації з вашої теми?)



Підготовка молодих вчених до подання заяв

DAAD Proposal Writing Workshop for 

Young Researchers

Дати: 6-7 жовтня 2017, Київ

Подання заяв: до 28 серпня 2017 р.

Адреса для подання заяв: 

projekt@daad.org.ua!

Інформація щодо подання заяв буде 

доступна з середини травня 2017 року на 

www.daad.org.ua



Запрошення німецьких викладачів до українських вузів



Запрошення німецьких партнерів

Обмін викладачами:

• Мета: консультації з питань

складання навчальних

планів

• Термін: від 12 до 30 днів

• DAAD покриває дорожні

витрати

• Вуз оплачує перебування

викладача



Запрошення німецьких партнерів

Короткострокові доцентури

• Мета: викладач з Німеччини

читає лекції

• Термін: від 1 до 6 місяців

• DAAD оплачує транспортні

витрати та відрядження

• Вуз платить зарплату (за 

місцевим стандартом)



Запрошення німецьких партнерів

Програма Йоганна-Готфріда Гердера для викладачів на пенсії

• Мета: викладач з Німеччини читає лекції

• Термін: від 1 до 4 семестрів

• DAAD оплачує транспортні витрати та відрядження

• Вуз платить зарплату (за місцевим стандартом)



Програми-проекти

• Підтримка мобільності студентів 
та викладачів

• Для розвитку інфраструктури 
підтримка не передбачена!

• Oкремі програми передбачають 
двосторонній обмін – що робить 
ваш вуз привабливим для 
німецьких студентів?



Проекти

Передумова: Наявність 
коопераційної угоди між 
кафедрами, факультетами чи 
вузами

Заявка на фінансування може
бути подана лише з боку 
німецького вузу



Співпраця на рівні програм

Німецькомовні програми 
навчання (DSG)

• Спільні навчальні програми з 
модулями німецькою мовою

• Є можливість отримати подвійний 
диплом

Інтегровані міжнародні програми 
з подвійним дипломом

• Мета: створення програми з 
подвійним дипломом

• Важливо: мобільність німецьких 
студентів!



Співпраця на рівні програм

Фахові партнерства

• Написання навчальних планів чи окремих курсів /
модулів

Програми німецьких вузів за кордоном (TNB)

• Інтеграція німецької програми в іноземний вуз 

• Програма повинна мати довгострокову перспективу 
фінансування через студентські внески



Програми підтримки за спеціальностями

Партнерства між кафедрами з германістики 
(GIP)

• Написання навчальних планів з 
германістики; навчання вчителів та 
молодих дослідників

PAGEL (Партнерство в галузі охорони 
здоров'я з країнами із трансформаційною 
економікою) 

• Написання освітніх програм та програм 
підвищення кваліфікації з наук про 
здоров'я та психології



Розбудова університетських структур

Програма партнерств DIES

• Розвиток структур менеджменту 
та стратегій щодо 
інтернаціоналізації

• Обміни для адміністративного 
персоналу



Подальша інформація

www.funding-guide.de

www.daad.de/projektfoerderung -

(інформація лише німецькою)

www.daad.org.ua (інформація 

українською)



DAAD у Києві

Інформаційний центр DAAD

на території НТУУ „КПІ“ 

пр. Перемоги, 37

НТУУ «КПІ», корп. 6, 2-й пов.

03056 Київ

Tел./Факс: 044 204 82 69

Тел.: 044 204 85 41

Години прийому: 

Пн.-пт. 11:00 - 13:00

14:00 - 17:00

www.daad.org.ua

E-Mail: info@daad.org.ua


