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Informacje o DAAD
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Przedstawicielstwo w Warszawie
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
Tel.: 22/395 54 00
Fax: 22/395 54 07
E-Mail: daad@daad.pl
http://www.daad.pl

Wszystkie informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są na stronie
internetowej www.daad.pl.
Polub nas na Facebooku i śledź nas na Twiterze!
facebook.com/daadpolska
twitter.com/daadpolska
Wszystkie nasze publikacje dostępne są również na stronie internetowej
www.issuu.com/daadpolska.

Centrala DAAD w Bonn
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn
Tel.: +49/228/882 0
E-Mail: postmaster@daad.de
http://www.daad.de
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Informacje o DAAD

T. Pankau/DAAD

DAAD od samego początku łączy ludzi i świat nauki. Ta obecnie jedna
z najważniejszych na świecie organizacji wspierających międzynarodową
wymianę akademicką powstała w 1925 roku. Od tamtej chwili z pomocy
DAAD skorzystało już ponad 1,9 mln studentów i naukowców, zarówno
w Niemczech jak i za granicą. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i ich studentów.
Zakres działalności wykracza dalece poza przyznawanie stypendiów –
DAAD aktywnie angażuje się w proces internacjonalizacji niemieckich
uczelni, wspiera inicjatywy promujące germanistykę i język niemiecki
za granicą, jak również współpracuje z państwami rozwijającymi się, inspirując głównych decydentów politycznych w zakresie nauki, oświaty
i rozwoju.
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i absolwentów
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Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego
dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia
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dla polskich grup studenckich
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dla absolwentów wszystkich kierunków
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Stypendia dla absolwentów germanistyki
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w krajach z niemiecką mniejszością narodową
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Stypendia dla studentów i absolwentów

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego
dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia
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 stypendia powinni dokonać 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.
Kandydaci:
Studenci wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich
i magisterskich.
Czas trwania stypendium:
Od 3 do 4 tygodni w miesiącach wakacyjnych. Stypendium nie może
zostać przedłużone.
Wysokość stypendium:
950 euro + ryczałt na podróż.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
1 grudnia 2017
Kontakt:
Anna Sowińska-Szejba
(anna.sowinska@daad.pl)
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Stypendia dla studentów i absolwentów

Dotacje na podróże grupowe do Niemiec
dla polskich grup studenckich

D. Ziegert

Cel:
Dotacje te umożliwiają grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń podczas odwiedzin
co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdobycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Odwiedzane firmy
i instytucje muszą mieć powiązanie z kierunkiem studiów uczestników
podróży.
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Stypendia dla studentów i absolwentów

Kandydaci:
Maksymalnie 15 studentów oraz jeden nauczyciel akademicki.
Czas trwania podróży:
od 7 do 12 dni.
Wysokość dotacji:
• 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika (poza maksymalnie
15 studentami dotację otrzyma tylko jeden nauczyciel akademicki).
• Przyznana dotacja będzie wypłacona w polskiej walucie.
• DAAD zawiera dla całej grupy ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (w przypadku
uzyskania dotacji uczestnicy otrzymają odpowiednie broszury informacyjne).
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:		
• 1 listopada		
na podróże od 1 marca
• 1 lutego 		

na podróże od 1 czerwca

• 1 maja		

na podróże od 1 września

Kontakt:
Anna Sowińska-Szejba
(anna.sowinska@daad.pl)
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Stypendia dla studentów i absolwentów

Stypendia na pobyty studyjne
dla absolwentów wszystkich kierunków

M. Kaźmierczak/DAAD

Cel:
Stypendia te umożliwiają absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na
jednej z niemieckich uczelni studiów magisterskich uzupełniających lub
studiów podyplomowych („Master-Studium”) i uzyskanie tytułu magistra
(„Master”) lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w Niemczech.
W ramach tego programu można także wyjechać do Niemiec na rok,
a następnie wrócić do Polski na obronę pracy dyplomowej składanej na
polskiej uczelni.
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Stypendia dla studentów i absolwentów

Kandydaci:
Absolwenci studiów I lub II stopnia oraz 5-letnich studiów magisterskich,
którzy ukończą studia do momentu rozpoczęcia stypendium.
Czas trwania stypendium:
W zależności od wybranego rodzaju studiów stypendium obejmuje od
10 do 24 miesięcy (minimum 1 rok akademicki). Rozpoczęcie stypendium
1 października 2018. Stypendia przyznawane są na cały okres wybranych studiów (maksymalnie do 24 miesięcy). W przypadku dwuletnich
programów kandydat musi przedłożyć DAAD w Bonn oceny uzyskane po
pierwszym roku, które uprawniają kandydata do kontynuacji studiów.
Wysokość stypendium:
850 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2017

K. Mellenthin

Kontakt:
Łukasz Wołosz
(lukasz.wolosz@daad.pl)
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Stypendia dla studentów i absolwentów

Stypendia na pobyty studyjne
dla absolwentów kierunków artystycznych

Hub/DAAD

W ramach stypendiów na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków
artystycznych oferowane są różne programy stypendialne. Każda z grup
(4) posiada osobną ofertę stypendialną, dostępną na stronie www.daad.pl.
Oferowane są stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków:
– muzycznych,
– sztuk pięknych, wzornictwa, komunikacji wizualnej i filmu,
– sztuk scenicznych,
– architektury.
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Stypendia dla studentów i absolwentów

Cel:
Stypendia umożliwiają realizację pobytu studyjnego na jednej z niemieckich uczelni pogłębiającego dotychczasowe osiągnięcia artystyczne. Istnieje również możliwość ubiegania się o stypendium na roczne lub dwuletnie
magisterskie studia uzupełniające. Proszę zwrócić uwagę, iż na uczelniach
mogą obowiązywać egzaminy wstępne.
Kandydaci:
Absolwenci studiów I lub II stopnia architektury i kierunków artystycznych (muzyka, sztuki sceniczne, sztuki piękne, wzornictwo/komunikacja wizualna oraz film).
Czas trwania stypendium:
Jeden rok akademicki z możliwością przedłużenia do dwóch lat w przypadku dwuletnich magisterskich studiów uzupełniających. Początek stypendium od 1 października 2018.
Wysokość stypendium:
850 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
30 września 2017 (architektura)
31 października 2017 (muzyka oraz sztuki sceniczne)
30 listopada 2017 (sztuki piękne, wzornictwo, komunikacja wizualna i film).
Kontakt:
Łukasz Wołosz
(lukasz.wolosz@daad.pl)
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Stypendia dla studentów i absolwentów

Stypendia dla absolwentów germanistyki
i nauczania języka niemieckiego jako języka obcego
w krajach z niemiecką mniejszością narodową
Cel:
Stypendia umożliwiają absolwentom germanistyki oraz nauczania języka
niemieckiego jako języka obcego realizację semestralnego pobytu studyjnego na jednej z niemieckich uczelni pogłębiającego dotychczasowe
umiejętności językowe.
Kandydaci:
Absolwenci studiów I lub II stopnia filologii germańskiej lub nauczania
języka niemieckiego jako języka obcego.
Czas trwania stypendium:
4 miesiące. Początek stypendium od 1 kwietnia 2018.
Wysokość stypendium:
750 euro miesięcznie (absolwenci studiów licencjackich) / dodatkowe
świadczenia.
1.000 euro miesięcznie (absolwenci studiów magisterskich) / dodatkowe
świadczenia.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
31 października 2017
Kontakt:
Łukasz Wołosz
(lukasz.wolosz@daad.pl)
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Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze
(od 1 do 6 miesięcy)
Cel:
Stypendia umożliwiają przede wszystkim doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli),
przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub
w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech.
Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo
z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem
dyplomu.
Kandydaci:
Doktoranci oraz młodzi naukowcy (postdocs).
Czas trwania stypendium:
Od 1 do 6 miesięcy.
Wysokość stypendium:
1.000 euro miesięczne / dodatkowe świadczenia.
1.200 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia (obowiązuje od semestru
zimowego 2018/2019).
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2017
(okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2018 do 30.11.2018).
1 maja 2018
(okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2018 do 31.05.2019).
Kontakt:
Łukasz Wołosz
(lukasz.wolosz@daad.pl)
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Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

Stypendia roczne na pobyty badawcze
(od 7 do 10 miesięcy)
Cel:
Stypendia umożliwiają przede wszystkim doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli),
przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub
w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech.
Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo
z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem
dyplomu.
                             
Kandydaci:
Doktoranci oraz młodzi naukowcy (postdocs).
Czas trwania stypendium:
Od 7 do 10 miesięcy. Początek stypendium od 1 października 2018.
Wysokość stypendium:
850 euro miesięcznie absolwenci / dodatkowe świadczenia.
1.200 euro miesięczne doktoranci, doktorzy / dodatkowe świadczenia.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2017
Kontakt:
Łukasz Wołosz
(lukasz.wolosz@daad.pl)
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Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
Cel:
Stypendium na pobyt badawczy w jednym z intytutów Niemieckiej
Agencji Kosmicznej – Deutsches Zentrum für Luft – und Raumfahrt.
Kandydaci:
Doktoranci, młodzi naukowcy (postdocs) z dziedzin: lotnictwo i kosmonautyka, energia, transport.
Czas trwania stypendium:
Doktoranci: do 3 lat. Postdocs: od 6 do 24 miesięcy.
Wysokość stypendium:
Świadczenia są zróżnicowane w zależności od statusu kandydata.

istockphoto

Szczegółowe informacje:
www.daad.de/dlr
www.daad.pl
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Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

Leibniz – DAAD Research Fellowships
Cel:
Stypendium na pobyt badawczy w jednym z instytutów Wspólnoty Naukowej im. Gottfrieda Wilhelma Leibniza.
Kandydaci:
Młodzi naukowcy (postdocs), którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż dwa lata temu.
Czas trwania stypendium:
12 miesięcy.
Wysokość stypendium:
2.000 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia.

Hofmann/DAAD

Szczegółowe informacje:
www.daad.de/leibniz
www.daad.pl
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Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

Postdoctoral Researchers International Mobility Experience
(P.R.I.M.E.)
Cel:
Zatrudnienie na niemieckiej uczelni na czas określony – łącznie 18 miesięcy. Okres finansowania obejmuje dwa etapy: 12-miesięczny pobyt
w instytucji naukowej poza granicami Niemiec oraz 6-miesięczny pobyt
na niemieckiej uczelni.
Kandydaci:
Młodzi naukowcy (postdocs).
Czas trwania stypendium:
18 miesięcy.
Wysokość stypendium:
Zatrudnienie na niemieckiej uczelni; wynagrodzenie zgodnie ze stawką
dla naukowców ze stopniem doktora obowiązującą na danej uczelni.
Dodatkowe finansowanie na czas pobytu za granicą.

Gettyimages mh fotos

Szczegółowe informacje:
www.daad.de/prime
www.daad.pl
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Stypendia dla naukowców
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Stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich

Stypendia na pobyty badawcze
dla naukowców i nauczycieli akademickich
Cel:
Stypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych umożliwiające przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym.
Kandydaci:
Naukowcy / nauczyciele akademiccy zatrudnieni na polskich uczelniach
i w pozauczelnianych jednostkach naukowych.
Czas trwania stypendium:
od 1 do 3 miesięcy.
Wysokość stypendium:
2.000 euro miesięcznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci),
2.150 euro miesięcznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni). Dodatek
do kosztów podróży. Stypendium nie może być przedłużone. DAAD nie
pokrywa innych kosztów.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2017
(okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2018 do 30.11.2018).
1 maja 2018
(okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2018 do 31.05.2019).
Kontakt:
Anna Sowińska-Szejba
(anna.sowinska@daad.pl)
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Stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich

Stypendia na staże artystyczne dla nauczycieli akademickich
Cel:
Stypendium skierowane jest do artystów i muzyków pracujących jako
nauczyciele akademiccy. Stypendium to umożliwia staż artystyczny na
jednej lub kilku uczelniach w Niemczech.
Czas trwania stypendium:
od 1 do 3 miesięcy.
Wysokość stypendium:
2.000 euro miesięcznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci, nauczyciele akademiccy uczelni artystycznych), 2.150 euro miesięcznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni). Dodatek do kosztów podróży. Stypendium nie może być przedłużone. DAAD nie pokrywa innych kosztów.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2017
(okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2018 do 30.11.2018).
1 maja 2018
(okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2018 do 31.05.2019).

J. Zeppner/DAAD

Kontakt:
Anna Sowińska-Szejba
(anna.sowinska@daad.pl)
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Stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich

DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and Transportation Research
Cel:
Stypendium na pobyt badawczy w jednym z intytutów Niemieckiej
Agencji Kosmicznej – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Kandydaci:
Doświadczeni naukowcy z dziedzin: lotnictwo i kosmonautyka, energia,
transport.
Czas trwania stypendium:
od 1 do 3 miesięcy.
Wysokość stypendium:
Świadczenia są zróżnicowane w zależności od statusu kandydata.

Aussehoher/Himsel/DAAD

Szczegółowe informacje:
www.daad.de/dlr
www.daad.pl
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Stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich

Wspólny program
DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Komitet Badań Naukowych (KBN) i Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) podpisały w dniu 23 listopada 1999 roku w Bonn „Program wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z realizacją
projektów badawczych”. Program ten jest kontynuowany przez DAAD
i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).
Celem programu jest rozwijanie współpracy naukowej poprzez wspieranie wymiany osobowej, szczególnie młodej kadry naukowej, realizującej
wspólne projekty badawcze.
Program jest skierowany do polskich i niemieckich zespołów naukowców
zamierzających realizować wspólne projekty badawcze we wszystkich
dziedzinach naukowych.
Zgłoszenia na formularzach, dostępnych w internecie na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) www.nauka.gov.pl
należy złożyć do 30 czerwca 2018 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Polskim wnioskodawcą może być tylko szkoła wyższa
lub instytut naukowo-badawczy (wykluczone są wnioski indywidualne).
Partner niemiecki musi złożyć odpowiedni wniosek na formularzu DAAD
w Niemczech. Składane wnioski (zgłoszenia) powinny być podpisane przez
obu współpracujących partnerów.
Dofinansowanie zakwalifikowanych projektów rozpocznie się od 1 stycznia
2019 roku. Maksymalny okres wspierania projektu wynosi 2 lata.
Szczegółowe informacje znajdują się w internecie na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl.
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Stypendia dla byłych stypendystów
Strona 26
Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD
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Stypendia dla byłych stypendystów

Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD

Lichtenscheidt/DAAD

Cel:
Stypendia mające na celu pomoc w podtrzymaniu kontaktów, skierowane
są do byłych stypendystów DAAD, którzy przebywali na stypendium
DAAD ponad 6 miesięcy oraz byłych stypendystów rządowych, którzy
studiowali przynajmniej rok w byłej NRD; mają one umożliwić przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub
w instytucie naukowym. Stypendium to obejmuje wszystkie kierunki. Byli
stypendyści, którzy nie pracują naukowo, mogą także odbyć pobyt stypendialny w instytucji powiązanej z gospodarką, administracją, kulturą
oraz mediami. Osoby te muszą także dołączyć pisemne zapewnienie
instytucji goszczącej o (nieodpłatnym) udostępnieniu miejsca pracy, odnoszące się do zaplanowanego projektu badawczego lub zawodowego.
Posiadanie tytułu doktora nie jest warunkiem koniecznym.
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Stypendia dla byłych stypendystów

Kandydaci:
O stypendium mogą ubiegać się byli stypendyści zatrudnieni na polskiej
uczelni, w instytucie badawczym lub w instytucji powiązanej z gospodarką, administracją, kulturą oraz mediami, jednak najwcześniej po upływie 3
lat od ostatniego stypendium DAAD.
Czas trwania stypendium:
od 1 do 3 miesięcy.
Wysokość stypendium:
2.000 euro miesięcznie (absolwenci, naukowcy po doktoracie, adiunkci,
docenci), 2.150 euro miesięcznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni).
Wysokość stypendium dla kandydatów nie pracujących naukowo ustalana
jest w zależności od kwalifikacji.
Dodatek do kosztów podróży. Stypendium nie może być przedłużone.
DAAD nie pokrywa innych kosztów.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2017
(okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2018 do 30.11.2018).
1 maja 2018
(okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2018 do 31.05.2019).

Hub/DAAD

Kontakt:
Anna Sowińska-Szejba
(anna.sowinska@daad.pl)
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Informacje ogólne

Informacje ogólne
Egzaminy / zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego
oraz angielskiego
Jako zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego DAAD honoruje:
• wynik testu onSET przeprowadzanego przez lektorów DAAD lub innych
lektorów języka niemieckiego. Dodatkowe informacje: www.onset.de,
• certyfikaty: Goethe-Institut, Instytutu Austriackiego, TestDaF, DSD II,
DSH, Telc Deutsch, ÖSD, niemiecka lub austriacka matura,
• zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na formularzu DAAD
(p.www.daad.pl) wystawione przez dowolnego lektora języka niemieckiego – wyłącznie na uczelniach, gdzie nie ma lektora DAAD i na
uczelniach bez onSET.

Jako zaświadczenie o znajomości języka angielskiego DAAD honoruje:
• wynik testu onSET przeprowadzanego przez lektorów DAAD lub innych lektorów języka angielskiego. Dodatkowe informacje: www.onset.de,
• certyfikaty: TOEFL, IELTS, Cambrige ESOL,
• zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na formularzu DAAD
(p.www.daad.pl) wystawione przez dowolnego lektora języka angielskiego z uczelni, na której nie ma możliwości przeprowadzenia testu
onSET.
Kandydaci, którzy przeprowadzają studia lub badania naukowe w języku angielskim muszą również przedłożyć zaświadczenie o stopniu
znajomości języka niemieckiego. Zaświadczenie wymagane jest także
od kandydatów, którzy w ogóle nie posługują się językiem niemieckim. Wyjątek stanowią kandydaci na pobyty studyjne z kierunków
artystycznych.

28

Informacje ogólne

Ważne wskazówki
• Wszystkie programy stypendialne oprócz dotacji na podróże grupowe objęte są obowiązkiem złożenia aplikacji poprzez portal DAAD.
Wszystkie szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie
www.daad.pl.
• 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 należy zgłaszać pod adres
portal@daad.de.
Tel.: +49/228/882 0.
• Opinie od nauczyciela akademickiego (w zaklejonej kopercie) należy
dołączyć do wydruku aplikacji wniosku i przesłać do DAAD na wskazany w programie adres. Prosimy nie wgrywać opinii do portalu DAAD.
• Złożone dokumenty aplikacyjne pozostaną w DAAD. Dane kandydatów zostaną przetworzone i zapamiętane (w celach potrzebnych do
opracowania aplikacji kandydata) zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
• Komisji kwalifikacyjnej przedłożone zostaną tylko kompletne wnioski
spełniające wszystkie kryteria formalne.
• Informacje o innych organizacjach przyznających stypendia na wyjazdy
do Niemiec można znaleźć na stronie www.daad.pl.
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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)
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