
Jeśli…
✓ Jesteś studentem, absolwentem lub doktorantem?
✓ Chcesz wyjechać by zdobyć cenne doświadczenie 

za granicą?
✓ Chcesz nauczyć się języka niemieckiego?

Odwiedź nas na… Wejdź na stronę… Lub zeskanuj kod…

www.dbu.de/2600

www.sds.org.pl

/stypendia.dbu

/Stypendia.DBU

APLIKUJ do 16 września !!!

W skrócie:
✓ wynagrodzenie 1250€/mies.
✓ intensywny (90h) 

kurs języka niemieckiego
✓ pokrycie części kosztów 

wybranych konferencji
✓ pakiet wszystkich niezbędnych ubezpieczeń

(zdrowotne, NW, OC w kraju i za granicą)
✓ wsparcie opiekunów w Polsce i w Niemczech

… to z pewnością Program Stypendialny niemieckiej 
organizacji na rzecz ochrony środowiska Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt jest właśnie dla Ciebie!

@umweltstiftung



Wskazówki
✓ W swoim CV wpisz wszystkie odbywane dotychczas praktyki, szkolenia,

ukończone kursy, uzyskane certyfikaty i osiągnięcia naukowe.
✓ W liście motywacyjnym uargumentuj dlaczego to właśnie Twój projekt 

powinien być sfinansowany.

Masz pytania? Pisz na stypendia@sds.org.pl, wejdź na  facebooka
/Stypendia.DBU lub skontaktuj się z nami telefonicznie +48 780 16 14 12.

Jak aplikować o staż?
Krok 1. Projekt
Przygotowujesz krótki (3 strony A4) opis projektu, który miałby pomóc rozwiązać
problem związany z ochroną przyrody. W projekcie umieszczasz opis problemu,
obecny stan wiedzy, oraz metodykę badań. Pomysły na swój projekt znajdziesz na
stronie DBU www.dbu.de w zakładce >Promotion, klikając na >Project examples.

Krok 2. Kontakt z firmą/ instytucją
Projekt wraz z zamieszczonym CV oraz listem motywacyjnym wysyłasz do
wybranej przez siebie instytucji naukowej/ firmy z informacją o chęci uzyskania
stypendium w ramach programu stypendialnego DBU i prośbą o realizację
projektu w danej jednostce. Możesz również napisać do wybranej instytucji
z prośbą o przyłączenie się do istniejącego już projektu/ badania.

Krok 3. Złożenie dokumentów
Po uzgodnieniu szczegółów projektu z partnerem w Niemczech składasz do
16 września br. wymagane dokumenty (opis projektu, skan Twojego dyplomu,
CV, list motywacyjny) na stronie DBU. W tym celu wejdź na www.dbu.de/2600

Krok 4. Prezentacja projektu
W połowie października zostaniesz zaproszona/y na rozmowę kwalifikacyjną,
na której w formie krótkiej prezentacji przedstawisz nam swój projekt.

Krok 5. Wyjazd
Na początku lutego wyjeżdżasz na miesięczny, intensywny (90h) kurs języka
niemieckiego wraz z pozostałymi stypendystami. W marcu zaczynasz realizację
swojego projektu w wybranej instytucji.

APLIKUJ do 16 września !!!

mailto:stypendia@sds.org.pl
http://www.dbu.de/
http://www.dbu.de/2600

