
 
 
 
 
 
 
Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego 
dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia 
Stipendien zum Besuch von Hochschulsommerkursen 
für fortgeschrittene Studierende und Graduierte 
 
Stan na 17.08.16. Uwaga: Możliwe zmiany w tym programie stypendialnym. Prosimy śledzić na 
bieżąco naszą stronę internetową www.daad.pl 
 
Cel: 
Uczestnictwo w letnich kursach językowych (także literatury i kultury niemieckiej oraz w kursach języka 
technicznego, prawniczego lub ekonomicznego) oferowanych przez niemieckie uniwersytety. Lista 
wszystkich letnich kursów językowych organizowanych przez niemieckie uczelnie dostępna jest na stronie 
www.daad.de/hsk-kursliste. Na podstawie tej listy ubiegający się o stypendium powinni dokonać 
wstępnego wyboru miejsca kursu (kursy objęte stypendium DAAD oznaczone są niebieskim punktem). 
Życzenia kandydatów będą w miarę możliwości brane pod uwagę, jednak ostateczną decyzję co do miejsca 
kursu podejmuje DAAD. 
 
Czas trwania stypendium: 
Od 3 do 4 tygodni w miesiącach wakacyjnych. Stypendium nie może zostać przedłużone. 
 
Wysokość stypendium: 
850 euro + ryczałt na podróż. 
 
Uwaga: 
• W zależności od wybranego przez kandydata kursu stypendium może nie pokryć całości pobytu 
w Niemczech. 
• Stypendium zostanie przelane przez DAAD na konto organizatora kursu. Organizator odciąga 
od stypendium opłatę za kurs (oraz ewentualnie za zakwaterowanie). Pozostała kwota wypłacana jest 
stypendystom na miejscu przez organizatora kursu. 
• Zakwaterowanie nie zawsze jest zapewnione przez organizatorów. 
• Najważniejszymi kryteriami wyboru są: oceny uzyskane podczas studiów, umotywowanie wyjazdu 
i wyboru kursów, znajomość języka niemieckiego. 
 
Warunki ubiegania się o stypendium: 
• O stypendium mogą ubiegać się wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania 
wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów. 
• Studenci ostatniego roku studiów licencjackich muszą planować kontynuację nauki na studiach magisterskich 
uzupełniających. 
• Kandydaci, w momencie rozpoczęcia stypendium, muszą być (z reguły) immatrykulowani na polskiej 
uczelni. 
• O stypendium nie mogą ubiegać się studenci studiów doktoranckich oraz absolwenci z tytułem 
magistra, którzy zakończyli edukację. 
• Zmiana przyznanego kursu nie jest możliwa. 
• Dobra znajomość języka niemieckiego, co najmniej na poziomie B1, wystarczająca do zrozumienia 
wykładów w języku niemieckim oraz do pracy grupowej podczas kursu. 
 

Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać: 
Prosimy złożyć dokumenty w jednym komplecie (powinien być do wydruk z portalu DAAD) w następującej 
kolejności: 
1. Formularz DAAD (złożenie aplikacji możliwe jedynie poprzez portal DAAD: 
www.funding-guide.de. Dodatkowe informacje także na stronie: www.daad.pl). 
2. Szczegółowy życiorys (CV). 
3. Wyczerpujące uzasadnienie chęci wzięcia udziału w kursie letnim oraz uzasadnienie wyboru konkretnych 
kursów. 
4. Opinia od nauczyciela akademickiego (w zaklejonej kopercie) ze stopniem naukowym co najmniej doktora, 
informująca o kwalifikacjach kandydata, sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym na 
m.in. na stronie www.funding-guide.de. 
5. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen z ostanich dwóch lat studiów w dowolnej formie 
w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki 
lub wykaz wszystkich ocen ze studiów wystawiony przez uczelnię w języku angielskim. 
Uwaga: Prosimy nie kopiować indeksu. 
6. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego (p. Informacje ogólne – Egzaminy / zaświadczenia 
o znajomości języka niemieckiego oraz angielskiego). UWAGA! Akceptowane będą jedynie 
następujące zaświadczenia językowe: onDaF, TestDaF, certyfikaty Goethe- Institut, Telc Deutsch, 
DSH, DSD. 
 

http://www.daad.pl/


Uwaga: 
• Złożenie aplikacji możliwe jest jedynie poprzez portal DAAD (p. www.funding-guide.de). 
• Wniosek (formularz, życiorys, uzasadnienie) powinien być sporządzony w języku niemieckim. 
• Stypendium można otrzymać raz na trzy lata. 
• Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi. 
• Prosimy koniecznie o regularne sprawdzanie skrzynki mailowej (także katalogu „spam”) oraz logowanie 
się do portalu DAAD w celu weryfikacji otrzymanych z DAAD powiadomień. 
 
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem: 
1 grudnia 2016 (decyduje data stempla pocztowego). 
 
Wnioski należy kierować pod adres: 
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa. 
 
Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach poprzez portal DAAD. 


