
Program Stypendialny DBU dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej  
 
DBU realizuje międzynarodowy program stypendialny z następującymi krajami Europy 
Środkowej i Wschodniej: 
 

 
 

English version 

• Bułgaria 
• Estonia 
• Łotwa 
• Litwa 
• Polska 
• Rumunia 
• Słowacja 
• Czechy 
• Węgry 
• Obwód Kaliningradzki 

Od roku 2009 przyjmowane są także indywidualne zgłoszenia z Albanii, Bośni i Hercegowiny, 
Chorwacji, Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Słowenii. 

Program umożliwia młodym naukowcom z wymienionych krajów zdobywanie dalszych 
kwalifikacji w szeroko rozumianej dziedzinie ochrony środowiska.   

Przewodnik dla ubiegających się o stypendia / Broszury informacyjne 
Dalsze informacje na temat Programu Stypendialnego MOE  

Wyboru najlepszych kandydatur dokonuje się raz w roku. Trwający od 6 do 12 miesięcy pobyt 
naukowo-badawczy w Niemczech rozpoczyna się mniej więcej pół roku po rozmowie 
kwalifikacyjnej.  

DBU aprobuje szeroką gamę kierunków studiów obejmujących zagadnienia ochrony środowiska 
i wspiera pobyty naukowe w szczególności w tych instytucjach, które mają powiązanie z 



praktyką.  Niektórzy stypendyści z krajów Europy Środkowej i Wschodniej wykorzystują swój 
pobyt badawczy w Niemczech do kontynuowania rozpoczętych prac doktorskich. DBU popiera 
nawiązywanie partnerstw między niemieckimi a zagranicznymi uczelniami. 

Instytucjami goszczącymi stypendystów zza granicy są uniwersytety, przedsiębiorstwa z branży 
techniki ochrony środowiska, doradztwa ekologicznego i zarządzania środowiskiem, a także 
ministerstwa i stowarzyszenia. Oferta miejsc odbywania praktyk znajduje się tutaj. Łącznie na 
wszystkie wyżej wymienione kraje DBU może rozdzielić rocznie ok. 60 stypendiów na pobyty 
badawcze w instytucjach niemieckich. Oprócz wsparcia finansowego stypendystom zapewnia się 
ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i OC. 
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II 

 
Ubieganie się o stypendium w Programie Wymiany Stypendialnej MOE 
Przed złożeniem wniosku proszę przeczytać nasz Przewodnik na stronie Service/Download. 
 

 
 

 
English version 

Podstawowe warunki  formalne składania wniosku: 

• ukończenie studiów w kraju objętym programem, 
• obywatelstwo kraju objętego programem, 
• stałe miejsce zamieszkania w kraju pochodzenia, 

Przebieg stypendium w ramach Programu Wymiany Stypendialnej MOE 

Wniosek o stypendium składa się  w systemie online na stronie DBU. Kandydat po  
zarejestrowaniu się otrzymuje indywidualny login do systemu.    

Sprawdzenie dokumentów i wniosku przez DBU 

Około 3-6 tygodni po dacie złożenia wniosku: 
Pisemne zaproszenie najlepszych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną 

Około 10 tygodni po dacie złożenia wniosku: 
Rozmowa kwalifikacyjna w kraju kandydata 

Prezentacja projektu ok. 10 minut i dyskusja ok. 20 minut 

1-2 dni po rozmowie kwalifikacyjnej: 
Decyzja o przyznaniu stypendium  

Kilka tygodni po rozmowie kwalifikacyjnej: 
Poszukiwanie odpowiedniego miejsca odbycia stażu  

Ewentualnie kurs języka niemieckiego w kraju kandydata 

4-5 miesięcy po rozmowie kwalifikacyjnej: 
Rozpoczęcie stypendium – przyjazd do Niemiec 

                   - seminarium wprowadzające w DBU 

Oferta DBU podczas trwania stypendium: 
- Międzynarodowa Akademia Letnia 

- uroczystość wręczenia Niemieckiej Nagrody Ochrony Środowiska   
- seminaria 

4,5 miesiąca po rozpoczęciu stypendium: 
ew. wniosek o przedłużenie 

ze sprawozdaniem okresowym 

Przyznanie Odmowa 

inna oferta na czas stypendium 

po upływie 6 maks. 12 miesięcy 
Koniec stypendium 

Sprawozdanie końcowe 



• wiek najwyżej 31 lat, 
• ukończone studia magisterskie   
• studia mogą być ukończone nie dalej niż przed trzema laty,  
• temat związany z ochroną środowiska (kraju pochodzenia lub UE), 
• znajomość języka niemieckiego, którą należy wykazać najpóźniej na przed rozpoczęciem  

stypendium, 
• złożenie wniosku i rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim lub angielskim. 

Pytania dotyczące programu i procedury ubiegania się o stypendium prosimy kierować do 
naszego koordynatora w Polsce, pani Dyki.  

Wnioski przyjmowane są w trybie online w dniach od 16.06.2013 do  16.09.2013 r.   

Proszę wypełnić aplikację online i dołączyć wymagane dokumenty w podanym powyżej 
terminie. Wniosek można wypełniać i kompletować sukcesywnie. Po 16.09.2011 nie będzie 
możliwe zalogowanie się do systemu. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.       

Kontakt:  
 
Krajowy koordynator programu stypendialnego w Polsce  

Wiesława Dyki 
wdyki@eko.wroc.pl 

 
Koordynator programu stypendialnego MOE 

dr Nicole Freyer 
n.freyer@dbu.de  

 
 

                        

 

Stypendia w NiemczechStypendia w NiemczechStypendia w NiemczechStypendia w Niemczech        

Fundacja Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) przyznaje corocznie stypendia dla 
najlepszych absolwentów i doktorantów wszystkich kierunków studiów, które uwzględniają 
zagadnienia ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju 
lub edukacji ekologicznej. O stypendium mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali dyplom 
ukończenia studiów magisterskich nie wcześniej niż w ostatnich trzech latach i nie przekroczyli 
31 roku życia. Wnioski o stypendium mogą składać również studenci ostatniego roku, którzy 
uzyskają dyplom magistra najpóźniej przed wyjazdem do Niemiec. Stypendia przyznawane są na 
drodze konkursu. Program stypendialny umożliwia odbycie stażu w Niemczech, trwającego od 6 



do 12 miesięcy, na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych, instytutach 
badawczych, urzędach oraz organizacjach pozarządowych.  

Program stypendialny fundacji DBU jest kontynuacją prowadzonego w latach 1997 – 2006 
Ogólnopolskiego Konkursu Fundacji im. Nowickiego i fundacji DBU dla Najlepszych Absolwentów w 
dziedzinie Ochrony Środowiska. Inicjatorem konkursu jest Prof. Maciej Nowicki, były Prezes 
Ekofunduszu oraz dwukrotny Minister Środowiska, który w 1996 r. otrzymał nagrodę fundacji DBU 
„Deutscher Umweltpreis” za zasługi dla ochrony środowiska. Pieniądze z nagrody przeznaczył na 
założenie Fundacji im. Nowickiego. Od początku stypendia były wspierane przez fundację DBU.  

W ostatniej edycji konkursu wyłoniono 16 laureatów, którzy w marcu 2012 wyjadą  na staż do 
Niemiec. 

Wysokość stypendium wynosi 1060, - euro na miesiąc. Ponadto DBU finansuje koszty 
ubezpieczenia w Niemczech. Wnioski o przyznanie stypendium składane są online w języku 
niemieckim lub angielskim na stronie fundacji DBU (www.dbu.de).  

Do wniosku należy dołączyć koncepcję projektu, który kandydat chce zrealizować w ramach 
swojego stażu, uwzględniającą informacje o stanie wiedzy na świecie i w Polsce w wybranej 
dziedzinie, cele projektu, określenie metodyki pracy, oczekiwane efekty i ich znaczenie w praktyce 
lub dla prowadzenia dalszych badań. Ponadto wymagana jest opinia z uczelni, kopia dyplomu, 
certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego lub angielskiego oraz CV.  

System aplikacyjny online na witrynie DBU http://www.dbu.de/1453.html jest dostępny dla 
kandydatów z Polski od 16.06  do 16.09.2013 r.    

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (drugi etap konkursu), która 
odbędzie się w Warszawie w dniu 23 października 2012 r. 

Jednym z elementów rozmowy jest prezentacja swojego projektu (PowerPoint) w języku 
niemieckim lub angielskim. Staż rozpoczyna się w marcu następnego roku. Anglojęzyczni laureaci 
konkursu, przed wyjazdem do Niemiec, muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego 
przynajmniej w stopniu podstawowym. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kursu języka 
niemieckiego z DBU. 

O stypendium DBU można ubiegać się tylko jeden raz.  

Informacje o programie stypendialnym Deutsche Bundesstiftung Umwelt znajdują się na stronie 
www.dbu.de  oraz w języku polskim na stronie Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska 
(www.sds.org.pl). Ponadto informacji udziela krajowy koordynator programu stypendialnego i 
przedstawiciel DBU w Polsce: Wiesława Dyki:  e- mail: wdyki@eko.org.pl.  

  

 
 


