Žiniasklaida

- Lietuvos DAAD klubo pranešimas žiniasklaidai (2012 m. rugsėjo 20 d.):
DELFI , Technologijos.lt , Vilniaus universiteto naujienos
Vokietijos stipendijų programų gausa Lietuvos studentams bei mokslininkams
Didžiausia pasaulyje akademinių mainų organizacija – Vokietijos akademinė mainų tarnyba
(DAAD) – kaip ir kasmet skelbia konkursą įvairių mokslo sričių stipendijoms 2013-2014 m. m.
Stipendijų trukmė – nuo keturių savaičių iki trejų metų. Paraiškas gali teikti studentai, jaunieji
tyrėjai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokslininkai.
DAAD programų spektras apima aukštųjų mokyklų vasaros kursų stipendijas, studentų
grupių keliones ir praktiką Vokietijoje, stipendijas visų sričių aukštųjų mokyklų absolventams
magistro laipsnio studijoms, gilinamąsias studijas menininkams, muzikantams ir architektams,
stipendijas jauniesiems mokslininkams ir doktorantams moksliniam darbui ar studijoms
Vokietijoje, DAAD/Roche Diagnostics stipendijas jauniesiems mokslininkams ir stipendijas
aukštųjų mokyklų dėstytojų ir mokslininkų mokslo tiriamajam darbui.
DAAD bei Lietuvos DAAD klubo, vienijančio DAAD programų absolventus bei teikiančio
visapusišką informaciją apie DAAD stipendijas, duomenimis, pastaraisiais metais iš pateiktų
70-90-ties patenkinamos apie 35 Lietuvos studentų bei mokslininkų paraiškos.
Informaciniai seminarai apie DAAD stipendijų programas vyks š. m. spalio 3 d. 13 val.
Vilniaus universiteto Senato salėje (Universiteto g. 3) ir 16.20 val. Europos humanitarinio
universiteto 108 kabinete (Valakupių g. 5). Susitikimuose dalyvaus DAAD Informacijos centro
Rygoje vadovas Markus Häfner, DAAD lektoriai Lietuvoje, Lietuvos DAAD klubo atstovai.
Maloniai kviečiame dalyvauti renginiuose.
Lietuvos DAAD klubo informacija
- Lietuvos DAAD klubo pranešimas spaudai (2011 m. spalio 9 d.):
Vokietijos stipendijos – Lietuvos studentams ir mokslininkams
Vokietijos akademinė mainų tarnyba DAAD ( http://www.daad.de ) skelbia konkursą
magistrantūros bei doktorantūros studijų stipendijoms, vasaros kursams, trumpalaikėms ar
ilgalaikėms mokslinėms stažuotėms, moksliniams tyrimams, pakartotiniems pakvietimams bei
studentų praktikai Vokietijoje. Stipendijos skiriamos visų specialybių studentams bei
mokslininkams. Paraiškos gauti stipendijas 2012/13 m. m. teikiamos iki š. m. lapkričio 15
dienos. Stipendijų dydis priklauso nuo pasirinktos studijų ar mokslinių tyrimų programos ir siekia
nuo 750,- EUR iki 1900,- EUR per mėnesį.
Informaciją ir nemokamas konsultacijas apie DAAD stipendijas, studijų bei gyvenimo Vokietijoje
sąlygas tiesiogiai ir internetu teikia DAAD lektoriai Lietuvoje ir Lietuvos DAAD klubas ( http://ww
w.daad–klubas.lt
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).
Visą informaciją apie studijas, aukštojo mokslo sistemą, stipendijas, įvairias mokslinių projektų
rėmimo programas rasite Vokietijos alumnų portalo rubrikoje, skirtoje švietimui: http://www.alu
mniportal-deutschland.org/nc/bildung.html
DAAD Informacijos centras Rygoje ir Lietuvos DAAD klubas praneša, kad š. m. spalio mėnesį
Lietuvos universitetuose vyks informaciniai seminarai apie studijas ir stipendijas Vokietijoje:
spalio 12 d. Vilniuje, Saulėtekio al. 11, 307 aud.: 13:45 val. studentams, 14:30 val.
mokslininkams;
spalio 12 d. Vilniuje, Universiteto g. 3, 220 aud.: 16:00 val. Studentams, 17:00 val.
mokslininkams;
spalio 17 d. Klaipėdoje, Herkaus Manto g. 84, PC Studlendas Aula Magna, Konferencijų salėje:
13:00 val. studentams, 14:00 val. mokslininkams;
spalio 17 d. Klaipėdoje, Kretingos g. 36, 104 aud.: 16:00 val. studentams, 17:00 val.
mokslininkams;
spalio 21 d. Kaune, K. Donelaičio g. 73, 402 aud.: 10:00 val. studentams ir mokslininkams.
Kviečiame dalyvauti ir teikti paraiškas.
- Lietuvos DAAD klubo pranešimas spaudai (2010 m. spalio 7 d.):
Lietuvos naujienų agentūra "Elta" , naujienų portalas "15min." , informacinis blokas VTV ,
Vilniaus universiteto naujienos
,
Maps.lt naujienos
.
Galimybę studijuoti Vokietijoje suteikia DAAD stipendijos
Vokietijos akademinė mainų tarnyba DAAD (vok. Deutscher Akademischer
Austauschdienst) (
http://www.daad.de ) skelbia konkursą magistrantūros bei doktorantūros
studijų stipendijoms, vasaros kursams, trumpalaikėms ar ilgalaikėms mokslinėms stažuotėms,
moksliniams tyrimams, pakartotiniems pakvietimams bei studentų praktikai Vokietijoje.
Paraiškos gauti stipendijas 2011/12 mokslo metams teikiamos
iki š. m. lapkričio 15 dienos
. Stipendijų dydis priklauso nuo pasirinktos studijų ar mokslinių tyrimų programos ir siekia nuo
750 EUR iki 1900 EUR per mėnesį.
„DAAD stipendija yra unikali galimybė Lietuvos studentams pagilinti savo studijuojamos
specialybės ir vokiečių kalbos žinias, įgyti gyvenimo patirties užsienio šalyje bei susipažinti su
jos kultūra. Labai džiaugiamės, kad 2009 metais šia galimybe galėjo pasinaudoti net 34
Lietuvos studentai, o iš viso sulaukėme 97 paraiškų stipendijoms gauti“, – sako Lietuvos DAAD
klubo pirmininkas Daumantas Katinas.
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Stipendijos skiriamos visų specialybių studentams, jauniesiems mokslininkams bei
dėstytojams. Informaciją ir nemokamas konsultacijas apie DAAD stipendijas, studijų bei
gyvenimo Vokietijoje sąlygas tiesiogiai ir internetu teikia DAAD lektoriai Lietuvoje ir Lietuvos
DAAD klubas (
http://www.daad–klubas.lt ).
Lietuvos DAAD klubas – visuomeninė organizacija, kurios pagrindinis tikslas – stiprinti
Lietuvos ir Vokietijos ryšius švietimo, kultūros ir mokslo srityse. Klubas vienija apie šimtą
buvusių ir esamų įvairių specialybių DAAD stipendininkų.
- Straipsnis apie Lietuvos DAAD klubo metinį seminarą Lietuvos žemės ūkio
universitete
("Ūkininko patarėjas", 2010 m. birželio 1 d., nr. 61 (2564), psl. 9).
- Lietuvos DAAD klubo pranešimas spaudai (2009 m. spalio 27 d.):
Lietuvos naujienų agentūra "ELTA" , naujienų portalas "15min" , naujienų portalas
"CV.LT.Mano karjera"
pozityvių naujienų portalas "Geros žinios.lt"
,
Ukmergės naujienų laikraštis "Vilkmergė.lt"
,
studentų darbo birža "Studabir.lt"
,
Vilniaus universitetas
,
Alytaus kolegija
.

,

Lietuvos studentams – Vokietijos stipendijos
Vokietijos akademinė mainų tarnyba DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
kaip ir kasmet skelbia konkursą stipendijoms, skirtoms vasaros kursams, magistrantūros,
doktorantūros studijoms vokiečių arba anglų kalbomis, trumpalaikėms ar ilgalaikėms
mokslinėms stažuotėms, moksliniams tyrimams, pakartotiniems pakvietimams, studentų
praktikai Vokietijoje. Paraiškos gauti stipendijas 2010-2011 mokslo metams teikiamos
iki š. m. lapkričio 15 dienos
.
2008 metais DAAD stipendijoms gauti buvo pateiktos 89 paraiškos (26 paraiškomis
daugiau nei 2007 ar 2006 metais), o šiais metais studijuoti į Vokietiją pagal įvairias DAAD
programas išvyko 39 Lietuvos studentai. Jiems skiriamų stipendijų dydis priklauso nuo
pasirinktos studijų ar mokslinių tyrimų programos: magistrantūros studijų studentams 750 EUR,
doktorantams – 1000 EUR, jau turintiems mokslo laipsnį – 1900 EUR per mėnesį.
Informaciją ir nemokamas konsultacijas apie DAAD stipendijas tiesiogiai ir internetu teikia
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2003 metais įkurtas
Lietuvos DAAD klubas , vienijantis šimtą trisdešimt buvusių ir esamų
Vokietijos akademinių mainų tarnybos įvairių specialybių stipendininkų. Lietuvos DAAD klubas
buria buvusius ir esamus DAAD stipendininkus Lietuvoje, palaiko ryšius su centrine DAAD
būstine Bonnoje (Vokietija), Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje, Getės
institutu, Lietuvos aukštojo mokslo įstaigomis, DAAD lektoriais Lietuvoje bei Latvijoje,
akademinių mainų organizacijomis ir kitų šalių DAAD stipendininkų susivienijimais.
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