Stipendijní program Německé spolkové nadace pro životní prostředí pro Střední a
Východní Evropu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU)
Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok
stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě,
zaměřených na studium různých oblastí ochrany a tvorby životního prostředí. Žádat o
stipendium mohou absolventi VŠ do 30 let, do tří let po ukončení magisterského
nebo inženýrského studia. Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na
odborných pracovištích: na německých vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech
nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami
žadatelé nebo zajistí DBU dle zvolené odborné oblasti/odborného záměru žadatele.
Seznam nabídek stipendijních míst je také na http://www.dbu.de/618.html (Stipendien/MOEAusstauschstipendienprogramm der DBU/Praktikumsplätze).
Výše stipendia: 1060 € měsíčně
Zahájení stipendia: zpravidla březen
DBU hradí kromě měsíčního stipendia také náklady na pojištění, související s
pobytem v SRN i na přípravný jazykový kurz němčiny.
Žádost o stipendium se předkládá v červnu předcházejícího roku a musí kromě
vyplněného formuláře DBU http://www.dbu.de/387.html v německém či anglickém
jazyce obsahovat tyto přílohy (také v NJ či AJ):
1)

2)
3)
4)
5)
6)

návrh projektu/odborného záměru, kterým se chce žadatel zabývat v rámci
stipendijního pobytu včetně zdůvodnění výběru tématu (předpokládaný přínos pro
životní prostředí i žadatele). Max. rozsah 3 strany A4, členění dle uvedeného
schématu: úvod do problematiky a zdůvodnění výběru tématu, současný stav poznání
v daném oboru ve světě a v České republice, sledovaný cíl projektu, navržená
metodika práce a rámcový časový plán, předpokládané výsledky a jejich význam pro
praxi příp. další výzkum, předpokládaný způsob využití a prezentace výsledků
životopis s popisem zájmů a vlastní profesní perspektivy
publikační činnost, výzkumné úkoly, projekty
doklad o absolvování státní závěrečné zkoušky včetně známky za diplomovou
práci (může být předložen dodatečně, nejpozději do termínu přijímacího pohovoru)
doporučení školitele nebo nadřízeného (součást formuláře DBU)
hodnocení jazykových znalostí uchazeče (součást formuláře DBU)

Termín odevzdávání žádostí o stipendium: červen předcházejícího roku (aktuálně:
15.6.2009) na zastoupení DBU v ČR a SR.
Před odevzdáním žádosti je vhodná konzultace záměru/projektu i žádosti na DBU
http://www.dbu.de/789.html nebo na zastoupení DBU v ČR a SR.

Vybraní žadatelé budou písemně pozváni k přijímacímu pohovoru, který se koná na podzim,
pro české uchazeče v Praze, pro slovenské uchazeče v Bratislavě (aktuálně ve 38.
kalendářním týdnu).
Od žadatelů se vyžaduje alespoň průměrná znalost německého jazyka a schopnost
prezentace projektu v němčině nebo angličtině, komunikace v místě pobytu může
být v angličtině. Žádat o stipendium nelze opakovaně.
Aktuální termíny, informace i formuláře najdete na:
http://www.dbu.de/stipendien_international (Stipendien/MOE-Ausstauschtipendienprogramm
der DBU).
Kontakt pro ČR a SR: Společnost pro Lužické hory, zastoupení DBU v ČR a SR, ing. Romana
Cermanová, Lidická 321, 463 34 Hrádek nad Nisou, tel.: 48 5108960, 777 216852, E-mail:
r.cermanova(at)gmail.com, skype: luzicke.hory

