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https://www.dbu.de/stipendien_international

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Стипендии в Германия

за следдипломна квалификация в областта на околната среда, 

включително и в областта на 

водното строителство и пречистване

Fellowships of the German Federal Environmental Foundation
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Основната задача е финансирането 
на проекти:

 Интердисциплинарни области на 
финансиране

 Иновативни, моделни и 
ориентирани към конкретни 
резултати проекти за опазване на 
околната среда

 Специално предимство за малки и 
средни предприятия

 Прилагащи актуални научни 
достижения за планетарните 
граници и целите за устойчиво 
развитие

 Решения чрез интердисциплинарни, 
систематични и включващи 
гражданското общество проекти

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Най-голяма немска екологична фондация, създадена през 1990, 
с капитал 2,1 милиарда евро

В допълнение финансиране на стипендии
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Стипендиантска програма 
за завършили магистри 

от държави в Средна и Източна Европа



4

 за висшисти от всички 
специалности

 с желание за работа в областта на 
околната среда и природозащитата

 Стаж в Германия в:

университети, научни институти, 

фирми, институции, министерства

 Продължителност 6 до 12 месеца

 Интензивен курс по немски език в 
началото на престоя в Германия

 Стипендия 1.250 €/месечно

 Логистична подкрепа от страна на 
DBU по време на целия престой

Стипендии за

следдипломна квалификация в Германия
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 Подкрепа за висококвалифицирани учени и експерти в областта 
на околната среда и природозащитата

 Споделяне на опит и знания по различни методични, 
научни, административни и предприемачески въпроси

 Разрушаване на бариерите, 

създаване на контакти

 Изучаване на немските

език и култура

 Изграждане на активна 

европейска мрежа от 

експерти от различни

дисциплини, свързани с 

околната среда

Основни цели на програмата
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Целева група, условия за 
кандидатстване

 висококвалифицирани възпитаници на български висши
учебни заведения – степен магистър

 завършили през последните 3 години (най-късно до момента 
на започване на престоя в Германия) с успех, по-добър от 
средния (над 4.00)

 Докторанти: могат да кандидатсват само ако официалният 
край на докторантурата им е след края на престоя в Германия

 Българско гражданство

 Владеене на чужд език: към момента на кандидатстване се 
изискват добри познания по английски или немски език

 приоритетно се подкрепят кандидатстващи, които не са били 
до сега в Германия дългосрочно с учебна цел
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Кандидатстване и начин на избор

 Онлайн кандидатстване:  Срок 12 декември 2019
- документи в превод на английски или немски език
- автобиография
- описание на проект/ идея 
- преведени копия на дипломи/ сертификати
- препоръка от преподавател в български университет 
- свидетелство за владеене на немски/английски език
- Помощ от координатора на програмата 

 Интервю
- Представяне пред жури 
- Презентация на проекта/идеята (.ppt)
- Дискусия

 Решение: в деня на интервютата
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Презентация на проекта/идеята
(.ppt)

*кратко и ясно структуриране
*Как престоят ви в Германия ще 

ви помогне за развитие на вашата 
тема?

*примери:

https://www.dbu.de/index.php?menuecms=2430&kat_
2=1009
www.dbu.de >>international scholarships>>

Exemplary projects

Кандидатстване

https://www.dbu.de/index.php?menuecms=2430&kat_2=1009
http://www.dbu.de/
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Престой в Германия

 Начало на стипендията: август 2020

 Място на престоя: организация с помощта на DBU или 
самостоятелно от всеки кандидат

 4-седмичен интензивен курс 
по немски език в началото
на стипендията 

 Застраховки (всички видове,
които са задължителни)

 Менторство от DBU

 Възможност за участие в 
различни събития на DBU 
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www.dbu.de

Благодаря за вниманието!


