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Каталіцкі фонд акадэмічных абменаў (KAAD/ Bonn)

– KAAD – Праграма “Усходняя Эўропа”
– (www.kaad.de) –

СТЫПЕНДЫІ
НА ВУЧОБУ Ў ГЕРМАНІІ

для студэнтаў-хрысьціянаў (пасьля 6-га сяместра), 
выпускнікоў ВНУ і маладых навукоўцаў

Агульныя зьвесткі
KAAD з’яўляецца  нямецкім каталіцкім студэнцкім фондам,  які  ўжо цягам 50-ці  год 
выдае стыпендыі маладым навукоўцам-хрысьціянам. Зараз фонд налічвае ўжо болей за 
7000  былых  стыпендыятаў  у  117  краінах  сьвету.  Такім  чынам  зацікаўленым 
прапануецца разгалінаваная сетка кантактаў і партнерстваў сусьветнага маштабу.
У  рамках  праграмы “Усходняя  Эўропа”  двойчы  на  год  (у  красавіку  і  кастрычніку) 
выдаюцца  стыпендыі  на  вучобу,  павышэнне  навуковай  кваліфікацыі  альбо  на 
дасьледчыя праекты.  Стыпендыятам прадастаўляецца самастойна абраць універсітэт, 
інстытут,  архіў,  клініку ці  іншую ўстанову ў Германіі,  дзе яны змаглі  б  ажыццявіць 
пастаўленыя перад сабой задачы. 

Абмежаванняў у выбары сьпецыяльнасьці ці дысцыпліны няма  .  

Акрамя звычайных дакументаў (дыплёмы і г.д.) павінна быць пададзена 
наступнае:

1. Заява на адмысловым фармуляры (адправіць непасрэдна KAAD)
2. Апісанне праекту (мэты, задачы г.д., плян дзейнасьці падчас прабывання ў 

Германіі)
3. Дзьве рэкамендацыі ад беларускіх выкладчыкаў
4. Запрашэнне ад нямецкага выкладчыка ці арганізацыі альбо згода выкладчыка 

кіраваць Вашым праектам
5. Рэкамендацыя ад сьвятара альбо іншага царкоўнага прадстаўніка
6. Даведка аб узроўні валодання нямецкай мовай

Працягласьць стыпенцыі: ад 2 да 36 месяцаў
Памер стыпендыі: ад 750,- да 2000,-  € штомесяц

Выдаткі на дарогу ў Германію (туды і назад), а таксама на медыцынскую страхоўку 
пераймае     KAAD  

Як атрымаць фармуляры і больш падрабязную інфармацыю?

Запытаць па электр. пошце ў супрацоўнікаў праграмы “Усходняя Эўропа” 
Radwanski  @  kaad  .  de   

запатрабаваць фармуляры па пошце у Боне. Адрэса: KAAD / Osteuropa-Programm, 
Hausdorffstr. 151, D-53129 Bonn, тэл.: (81049) 228 91758-33, факс: (81049) 228 9175858.

Далейшая інфармацыя пра праграму “Усходняя Эўропа” у інтэрнэце: 
http  ://  kaad  .  de  /  deutsch  /  vorausoe  .  htm    

Заявы на атрыманне стыпендыі з поўным пералікам неабходных дакументаў 
павінны быць прадастаўленыя ў KAAD да 30-га чэрвеня/ 15-га студзеня ці 

адпаведна раней партнерам KAAD 
(сьпіс партнераў: http  ://  kaad  .  de  /  deutsch  /  prog  _  oe  .  htm  ).

Паседжанні Камісіі па выдачы стыпендыяў адбываюцца двойчы на год: адпаведна 
напрыканцы сакавіка/верасьня. Асобам, якія падалі заявы, вынікі абвяшчаюцца 

непасрэдна пасьля паседжанняў.
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