
 
 
 
 
 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
Miejsce uzyskania informacji 
 
Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie 
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa 
tel.: 22/395 54 00, fax: 22/395 54 07, e-mail: daad@daad.pl. 
(dr Klaudia Knabel, Katarzyna Kosylak, Mareike Schmidt, Anna Sowińska-Szejba, 
Maria Szrajber-Czerwińska, Łukasz Wołosz) 
 
Wszystkie informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są na stronie internetowej www.daad.pl. 
Polub nas na Facebooku i śledź nas na Twitterze! 
facebook.com/daadpolska, twitter.com/daadpolska 
Wszystkie nasze publikacje dostępne są również na stronie www.issuu.com/daadpolska 
 

Polskie organizacje partnerskie DAAD 
 
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej 
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa 
tel.: 22/826 74 34, 22/393 38 11, fax: 22/826 28 23 
(dr Bogusław Szymański, Anna Stobbe) 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 
tel.: 22/529 23 72, fax: 22/628 97 13 
(dr inż. Jan Calak) 
 

Centrala DAAD w Bonn 
 
Kennedyallee 50, D-53175 Bonn 
E-mail: postmaster@daad.de 
Internet: www.daad.de 
 

Wnioski stypendialne 
 
Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami ogólnymi zawartymi w tej broszurze 
oraz na stronie www.daad.pl. Wszystkie programy stypendialne oprócz dotacji na podróże grupowe do 
Niemiec dla polskich grup studenckich objęte są obowiązkiem złożenia aplikacji poprzez portal DAAD 
(www.funding-guide.de). 
Formularze niezbędne do złożenia wniosku w tym programie znajdą Państwo pod adresem: 
docs.daad.pl. 
 

Egzaminy / zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego 
oraz angielskiego 
 
Podstawą do określenia stopnia znajomości języka niemieckiego jest test onDaF przeprowadzany przez 
lektorów DAAD na uczelniach, na których są oni zatrudnieni. Na uczelniach, które posiadają uprawnienia 
do przeprowadzenia testu onDaF, a które nie zatrudniają lektorów DAAD, test onDaF mogą przeprowadzić 
inni lektorzy języka niemieckiego. Dodatkowe informacje na temat testu onDaF znajdą Państwo na stronie 
www.ondaf.de. Na uczelniach, gdzie nie ma lektora DAAD i na uczelniach bez uprawnień do przeprowadzenia 
testu onDaF, zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego może być także wystawione na 
formularzu DAAD (DAAD-Sprachzeugnis). Uwaga! W przypadku stypendium na wakacyjne kursy języka 
niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia akceptowane są jedynie 
następujące zaświadczenia językowe: onDaF, TestDaF, certyfikaty Goethe-Institut, Telc Deutsch, DSH, 
DSD. 
Aktualną listę lektorów DAAD można znaleźć na stronie www.daad.pl. 
 
Kandydaci posiadający certyfikat upoważniający do podjęcia studiów w Niemczech np. Goethe-Zertifikat 
C1 lub C2, DSH, ZOP, GDS, KDS, DSD II, TestDaf (co najmniej 4 punkty w każdej części testu) lub certyfikaty 
ÖSD C1, ÖSD C2, niemiecką lub austriacką maturę (np. w bilingwalnym liceum) dołączają tylko jego 
kopię. Od kandydatów, którzy przeprowadzają studia lub badania w języku angielskim wymagane jest: 
• Kopia oficjalnego amerykańskiego lub angielskiego dyplomu: TOEFL, IELTS lub Cambridge ESOL/ 
certificates (liczbę wymaganych punktów ustalają wybrane przez kandydatów niemieckie uczelnie) lub 
kopia zaświadczenia o znajomości języka angielskiego onSET wystawionego przez lektora DAAD albo 
zaświadczenia o znajomości języka angielskiego na formularzu DAAD wystawionego przez lektora 

http://www.issuu.com/daadpolska
http://www.daad.de/
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języka angielskiego z macierzystej uczelni. Formularz dostępny jest na stronie www.daad.pl 
oraz 
• Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego. Zaświadczenie to wymagane jest również od kandydatów, 
którzy w ogólne nie posługują się językiem niemieckim. Na podstawie tego zaświadczenia kandydatom 
nie znającym języka niemieckiego może zostać przyznany kurs nauki tego języka w Niemczech. 
Stypendystów podejmujących magisterskie studia uzupełniające lub studia podyplomowe na niemieckich 
uczelniach i stypendystów ze stypendium na pobyt badawczy dłuższy niż 6 miesięcy, nie znających języka 
niemieckiego lub ze słabą znajomością języka niemieckiego, DAAD zaprasza przed rozpoczęciem stypendium 
do uczestnictwa w obowiązkowym, sfinansowanym przez DAAD kursie języka niemieckiego w jednym 
z instytutów językowych w Niemczech lub przejmuje opłaty za interaktywny kurs języka niemieckiego 
Deutsch-Uni Online (DUO). 
 

Limity i ograniczenia 
 
Nie ma limitu wieku kandydatów starających się o stypendia DAAD, ale zwracamy Państwa uwagę na 
odstępstwa od tej reguły w przypadku, gdy przyjmująca uczelnia / instytut badawczy wyraźnie określają 
limity wieku. 
Absolwenci: złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu. 
Doktoranci: złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu. 
Młodzi naukowcy z tytułem doktora: złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 4 lata po uzyskaniu 
tytułu doktora (w przypadku krótkich pobytów stypendialnych do 6 miesięcy) lub 2 lata (w przypadku 
pobytów stypendialnych ponad 6 miesięcy). 
 
 

Ważne wskazówki 
 
• Kandydaci ubiegający się o stypendia za pośrednictwem portalu DAAD powinni wysłać do biura DAAD 
w Warszawie lub w Bonn (w zależności od programu stypendialnego) wydruk aplikacji wygenerowany 
przez portal. Ilość egzemplarzy uzależniona jest od danego stypendium. 
• Problemy techniczne z portalem DAAD (www.funding-guide.de) należy zgłaszać pod adres: 
portal@daad.de. Tel.: +49 228 882 888. 
• Opinie od nauczyciela akademickiego (w zaklejonej kopercie) należy dołączyć do papierowej wersji 
wniosku i przesłać do DAAD na wskazany w programie adres. Prosimy nie wgrywać opinii do portalu 
DAAD. 
• Prosimy koniecznie o regularne sprawdzenie skrzynki mailowej (także katalogu „spam”) oraz logowanie 
się do portalu DAAD w celu weryfikacji otrzymanych z DAAD powiadomień. 
• Portal DAAD zostanie otwarty na około 6 tygodni przed terminem składania wniosków. 
• Portal DAAD zostanie zamknięty o godz. 24.00 w dniu, w którym mija termin składania podań. 
• Kandydaci powinni zwrócić uwagę, aby wnioski zgłoszeniowe były kompletne i czytelne. Wnioski należy 
złożyć w wersji niemieckiej lub angielskiej. Przy niektórych stypendiach dopuszczalny jest jedynie wniosek 
sporządzony w języku niemieckim. 
• Wnioski dostarczone po terminie nie będą uwzględniane. 
• Złożone dokumenty aplikacyjne pozostaną w DAAD. Dane kandydatów zostaną przetworzone i zapamiętane 
(w celach potrzebnych do opracowania aplikacji kandydata) zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie 
danych osobowych. 
• Komisji kwalifikacyjnej przedłożone zostaną tylko kompletne wnioski spełniające wszystkie formalne 
kryteria. 
• DAAD dopuszcza samodzielne tłumaczenia dokumentów (nie są wymagane żadne tłumaczenia 
przysięgłe). Kandydaci mogą zostać poproszeni przez DAAD o dosłanie tłumaczeń przysięgłych po 
uzyskaniu stypendium. 
• O terminie złożenia aplikacji w formie papierowej decyduje data stempla pocztowego. 
• Prosimy nie zszywać dokumentów. 
• O stypendia DAAD nie mogą ubiegać się osoby, które w momencie złożenia wniosku przebywają w 
Niemczech dłużej niż 15 miesięcy. Za datę wpłynięcia wniosków przyjmuję się zawsze ostateczny 
termin przyjmowania aplikacji (p. poszczególne programy stypendialne). 
• Przez telefon nie będą udzielane żadne informacje dotyczące wyników rekrutacji. 
• Kandydaci zakwalifikowani ostatecznie na stypendium długoterminowe, zostaną przez DAAD w Bonn 
wezwani do dosłania uwierzytelnionych kopii świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów wyższych 
oraz ich uwierzytelnionych tłumaczeń na język niemiecki lub angielski (po jednym egzemplarzu). 

Ważne adresy internetowe 
www.funding-guide.de (portal DAAD – baza danych zawierająca stypendia DAAD i innych organizacji) 
www.hochschulkompass.de (adresy wszystkich uczelni niemieckich i wyszukiwarka kierunków 
studiów I, II, III stopnia) 
www.studieren.de (adresy wszystkich uczelni niemieckich) 
www.uni-assist.de (organizacja zajmująca się rekrutacją na studia w Niemczech) 
www.dashochschulranking.de (ranking uczelni niemieckich) 
www.study-in.de (informacje o studiach i życiu studenckim w Niemczech) 
www.phdgermany.de (informacje na temat studiów doktoranckich w Niemczech) 


