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Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije pozdravlja Ministrstvo za zunanje zadeve 

Republike Slovenije in ima čast sporočiti naslednje: 

 

Nemška služba za akademsko izmenjavo (DAAD) nudi po naročilu Zvezne republike 

Nemčije za leto 2021 oz. za študijsko leto 2020/2021 naslednje možnosti štipendiranja: 

 

A. Študenti in diplomanti 

 Visokošolski poletni tečaji za tuje študente in diplomante v Nemčiji.  

 Rok za prijavo: 01.12.2020 

 

B. Diplomanti 

 Študijske štipendije – magistrski študijski program 2. stopnje za tuje 

študente z vseh znanstvenih področij. Rok za prijavo: 16.11.2020 

 

 Študijske štipendije – magistrski študijski program/podiplomski študij za 

tuje diplomante na področjih: 

 

1. Arhitektura. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 30.09.2020 

2. Upodabljajoča umetnost, oblikovanje/vizualna komunikacija in film. 

Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 30.11.2020 

3. Glasba. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 01.10.2020 

4. Uprizarjajoča umetnost: Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 

30.10.2020 
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C. Študenti doktorskega študija, študenti posdoktorskega študija in mladi 

 znanstveniki 

 Raziskovalne štipendije – letne štipendije za študente doktorskega študija: 

Rok za prijavo: do 16.11.2020 

 

 Raziskovalne štipendije – kratke štipendije: Rok za prijavo: 16. november 

za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za 

bivanja s pričetkom med decembrom in majem  

 

 Raziskovalne štipendije – Doktorski študij z dvonacionalnim mentorstvom. 

Rok za prijavo: do 16.11.2020 

 

 Raziskovalne štipendije – Skupno dvonacionalno mentorstvo doktorskega 

študija na podlagi »cotutelle« pogodbe. Rok za prijavo: do 16.11.2020 

 

 

D. Visokošolski učitelji in znanstveniki 

 Delovna bivanja za visokošolske učitelje – področje umetnosti in 

arhitekture. Rok za prijavo : 16. november za bivanja s pričetkom med 

junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med 

decembrom in majem  

 

 Bilateralna izmenjava znanstvenikov. Rok za prijavo: 16. november za 

bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s 

pričetkom med decembrom in majem  

 

 Raziskovalna bivanja za visokošolske učitelje in znanstvenike. Rok za 

prijavo: 16. november za bivanja s pričetkom med junijem in 

novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in 

majem  
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E. Alumni 

 Ponovna povabila za nekdanje štipendiste. Rok za prijavo: 16. november 

za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za 

bivanja s pričetkom med decembrom in majem  

 

 

Aktualna ponudba DAAD štipendij je na voljo na internetnem naslovu: www.funding-guide.de . 

 

Na svoji spletni strani z informacijami o koronavirusu DAAD redno objavlja aktualne informacije 

za študente in univerze: www.daad.de/de/coronavirus . 

 

Prijave za vse štipendijske programe je treba oddati prek spletnega portala DAAD do 

navedenega datuma. Mnenja visokošolskih učiteljev morajo biti praviloma tudi v prihodnje 

oddana po pošti; za pravočasno oddajo vloge šteje poštni žig. 

 

Da bodo zainteresirani kandidati lahko pravočasno oddali prošnjo, mora biti razpis 

štipendij objavljen dovolj zgodaj. Veleposlaništvo predlaga, da Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost, in šport obvesti slovenske študente o razpisu ob začetku visokošolskih aktivnosti s 

primernimi tiskovnimi informacijami ter prek interneta. Istočasno bi bilo treba na primeren način 

in čim bolj opazno opozoriti na to ponudbo tudi na univerzah oz. fakultetah. 

 

Kopije te verbalne note prejmejo po elektronski pošti: 

 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije 

 Rektorat Univerze v Ljubljani in posamezne fakultete 

 Rektorat Univerze v Mariboru in posamezne fakultete 

 Rektorat Univerze na Primorskem in posamezne fakultete 

 Rektorat Univerze v Novi Gorici in posamezne fakultete 

 

 

Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije izkorišča to priložnost, da Ministrstvu za 

zunanje zadeve Republike Slovenije ponovno izrazi svoje odlično spoštovanje. 

 

 

Ljubljana, 21.08.2020 

          L.S. 
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