Atranka
Geriausių paraiškų teikėjai kviečiami į pokalbį, kuris
vyksta anglų arba vokiečių kalbomis paraiškos teikėjo
arba gretimoje šalyje. Pokalbio datos skelbiamos iš
anksto. Atrankos rezultatai paskelbiami netrukus po
pokalbio.

DBU – mes remiame inovacijas

Stažuotės metu leidimas dirbti Vokietijoje
nereikalingas. Stipendiatai iš kai kurių šalių privalo
gauti vizą. Tokiu atveju stipendiatai viza privalo
pasirūpinti patys savo šalyje.

Projekto rezultatų pristatymas seminaro metu

Stažuotė Vokietijoje
DBU gali padėti surasti priimančią instituciją, tačiau
paraiškų teikėjų iniciatyva, ieškant priimančios
institucijos, labai vertinama.
Paraiškos teikimo metu nebūtina turėti priimančios
institucijos įsipareigojimą priimti kandidatą stažuotei.
Galutiniai sprendimai gali būti priimti patvirtinus
projekto finansavimą. Priimanti institucija suteikia
darbo vietą bei garantuoja profesinę mentorystę.
Visos stažuotės pradedamos nuo įvadinio seminaro
Osnabriuke, kurio metu aptariami visi organizaciniai
klausimai. Vėliau vyksta intensyvūs kelias savaites
trunkantys vokiečių kalbos kursai.
DBU globoja stipendiatus viso stažuotės laikotarpio
metu. Seminarų metu stipendiatai vieni kitiems pristato
savo projektų temas ir rezultatus, bei bendradarbiauja
tarpusavyje. DBU taip pat remia individualias
iniciatyvas organizuojant kitus profesinius renginius bei
seminarus.

Buvę stipendiatai konferencijos Bulgarijoje metu

Remiami projektai turi būti orientuoti į tvarų
rezultatą, turi būti skatinamieji bei turėti
„dauginamąjį poveikį“ (multiplier effect). DBU
siekia prisidėti prie aplinkosaugos problemų
sprendimo, ypatingai tų problemų, kurios kyla dėl
netvaraus verslo ir gyvenimo būdo. Kaip esmines
aplinkosaugos problemas DBU įvardina klimato
kaitą, biologinės įvairovės nykimą, netvarų gamtos
išteklių naudojimą bei kenksmingus išmetamuosius
teršalus. Remiami subjektai ir projektai turi
atsižvelgti į mokslinius atradimus apie baigtinį
gamtinių išteklių pobūdį bei į Jungtinių Tautų tvaraus
vystymosi tikslus.

Aplinkos apsaugos srityje
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Stipendiatų įsipareigojimai
Stipendiatai įsipareigoja dalyvauti seminaruose, teikti
ataskaitas, atnaujinti savo duomenis internetinėje
bendravimo platformoje, gilinti savo vokiečių kalbos
žinias bei pranešti apie svarbius pasikeitimus,
galinčius turėti įtakos stipendijos sąlygoms.

Stipendijos podiplominėms
stažuotėms Vokietijoje
specialistams iš Vidurio
ir Rytų Europos

Vokietijos aplinkosaugos fondas (Deutsche
Bundesstiftung Umwelt, DBU) remia inovatyvius,
pavyzdinius ir į sprendimą orientuotus projektus
aplinkosaugos srityje. Ypatingas dėmesys skiriamas
smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms.

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Buvę stipendiatai ekskursijos Lenkijoje metu

Stipendiatė dirba su mėginiu

Mūsų tikslai
DBU suteikia iki 60 stipendijų per metus siekiantiems
aukštesnės kvalifikacijos visose aplinkos apsaugos ir
gamtos išsaugojimo srityse, tokiu būdu siekiama remti
jaunuosius talentus. Kvalifikuoti visų mokslo sričių
specialistai iš Vidurio ir Rytų Europos kviečiami teikti
paraiškas. DBU finansuoja 6-12 mėnesių stažuotes
Vokietijos priimančiose institucijose: universitetuose,
tyrimų institutuose, įmonėse, aplinkos apsaugos ir
gamtos išsaugojimo agentūrose bei įstaigose, viešosiose
įmonėse, asociacijose ir pan.
Stažuočių metu kuriami praktiniai šiuolaikinių
aplinkosaugos problemų sprendimai. Pasibaigus
stažuotės laikotarpiui, stipendiatai būna pasirengę toliau
dirbti ir pritaikyti įgytas žinias bei patirtį savo šalyse,
tokiu būdų užtikrinimas efektyvus žinių perdavimas.
Glaudus bendradarbiavimas tarptautinėje aplinkoje
padeda įveikti egzistuojančius barjerus. Stažuotės metu
užmegzti kontaktai padeda sukurti motyvuotų aplinkos
apsaugos ekspertų tinklą.

Paraiška

DBU suteikia

Paraiška teikiama internetu vokiečių arba anglų
kalba. Paraiškas galima teikti du kartu per metus:
iki kovo 5 d. arba iki rugsėjo 5 d. Sužinoti galiojančią
paraiškos teikimo datą galima čia:
https://www.dbu.de/stipendien_international

•

Finansavimą 6–12 mėn. laikotarpiui

•

1 250 eurų per mėn. stipendiją

•

Sveikatos, nelaimingų atsitikimų bei
atsakomybės draudimą

•

Kelių savaičių trukmės vokiečių kalbos kursus
Osnabriuke

•

Organizuoja seminarus stipendiatams

•

Kvietimus į svarbius DBU renginius, tokius
kaip „Vokietijos aplinkosaugos apdovanojimai“
(German Environmental Award)

•

Galimybę bendradarbiauti su kitais esamais ir
buvusiais stipendiatais per internetinę platformą
Stipnet

•

Galimybę dalyvauti kasmetiniuose buvusių
stipendiatų susitikimuose atskirose šalyse

Paraiškos teikimo internetu metu reikalingi šie
dokumentai vokiečių arba anglų kalbomis:
•

CV

•

Aplinkos apsaugos bei gamtos išsaugojimo
srities projektas, prie kurio norėtumėte dirbti
Vokietijoje, temos aktualumas savo šalies,
Vidurio ir Rytų Europos bei pasauliniu mastu

Reikalavimai
•

Bulgarijos, Estijos, Kaliningrado srities, Latvijos,
Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Čekijos
Respublikos, Ukrainos, Vengrijos, Albanijos,
Bosnijos ir Hercogovinos, Kosovo, Kroatijos,
Makedonijos, Juodkalnijos, Serbijos arba Slovėnijos
pilietybė

•

Gyvenamoji vieta – viena iš išvardintų Vidurio ir
Rytų Europos šalių

•

Magistro diplomas su labai gerais įvertinimais,
įgytas vienoje iš Vidurio ir Rytų Europos šalių

•

Svarstomos visų mokslo sričių paraiškos

•

Magistro studijos turi būti baigtos ne anksčiau nei
prieš trejus metus

•

Paraiškas gali teikti ir doktorantai, jei jų studijos
nesibaigs stažuotės metu

•

Paraiškos tema turi sietis su aplinkosauga; svarbus
taikomasis aspektas

•

Pakankamos vokiečių kalbos žinios: įrodymas
pateikiamas stažuotės priimančioje institucijoje
pradžioje

•

Diplomų kopijos (magistro, bakalauro)

•

Mokslinio darbo vadovo, kuratoriaus
rekomendacija

•

Vokiečių ir/arba anglų k. sertifikatai

Detali informacija ir kontaktai
Naujausia informacija apie programą bei dažnai
užduodami klausimai:
www.dbu.de/stipendien_international
Galite kreiptis į:

Stipendiatai ekskursijos po miestą metu

•

Dr. Nicole Freyer-Wille

n.freyer@dbu.de

•

Christiane Grimm		

c.grimm@dbu.de

