Можливості академічного обміну та фінансування дослідженнь в Німеччині
(За матеріалами доповіді Марини Шмітц (Marina Schmitz, JMU Research Advancement
Centre, rac-office@uni-wuerzburg.de, www.uni-wuerzburg.de/en/rac/research-advancementcentre/), яку вона представила у рамках Конференції українсько-німецької мережі
випускників).
Також закликаємо познайомитись з сайтом університету Вюрцбурга для пошука
контактів в рамках програми Еразмус + https://www.uni-wuerzburg.de/en/university/
1- Центри допомоги фінансуванню науки в Університеті Вюрцбурга.
JMU Research Advancement Centre в університеті Вюрцбурга займається пошуком
фінансування досліджень та допомагає у розбудові кар’єри викладчів та дослідників.
Також в ВУ діє A2 servicezentrum forschung und technologietransfer SFT - research
funding, start-up assistance, patents and license , collaboration with economy - центр, що
займається пошуком коштів, допомогою стартапам, патентуванні та ліцензуванні, а
також співпраці з інвесторами у сфері практично важливих досліджень.
2- Стипендії для навчання та проведення досліджень в Німеччині.
Fritz Thyssen foundation. Для молодих кандидатів, не більш ніж 2 роки після
захисту http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/
3- Gerda Henkel foundation. Стипендії в сферах, пов’язаних з історією.
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/foundation
4- DAAD - німецька служба академічного обміну.
Підтримує:
Аспірантів, що готують до захисту роботу, яка має подвійне керівництво і буде
захищена в Україні. Стипендія 1000 Євро на два роки.
Аспірантів, що проходитимуть весь термін навчання і захищають PhD у Німеччині, строк
4 роки, стипендія 750-1000 Євро.
Дослідницькі короткочасні гранти для студентів-випускників, до одного року.
Leibniz-DAAD research fellowship для тих, хто нещодавно отримав PhD та має намір
проводити дослідження в мережі Leibniz. Тривалість 1 рік, стипендія 2000 Євро.
ДААД також підтримає двосторонній обмін викладачів та дослідників. Умови – науковий
ступінь, 2000-2150 Євро на місяць, проведення досліджень в Німецький установі, строк
від 7 днів до трьох місяців. Підробиці на сайті ДААД https://www.daad-ukraine.org/uk/

5- HUMBOLDT STIFTUNG
Фонд Гумбольдта та Georg foster research fellowship для країн, що розвиваються,
надають стипендії для проведення досліджень дослідникам на різних стадіях кар’єри.
Підробиці за посиланнями
https://www.humboldt-foundation.de/web/home.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
6- DFG - Німецький дослідницький фонд
Головний фонд, що розподіляє гроші на проведення досліджень в Німеччині. З
діяльністю фонду можна познайомитись (пошук проектів) за посиланнями
http://gepris.dfg.de/gepris/OCTOPUS?language=en
Молоді дослідники можуть отримувати гранти за програмою Emmy Noether program,
досвідчені - Heisenberg program.
7- Фонди, пов’язані з політичними партіями
Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD)
Heinrich-Boell-Stiftung (Gruene)
Rosa-Luxemburg-Stiftung (Left)
Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit (FDP)
Hanns-Seidel-Stiftung (CDU)
Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU)
8- Інші фонди
Boehringer Ingelheim Fonds
Evangelisches Studienwerk
Herder-Institut fur historische Ostmitteuropaforschung
9- Пошукові сайти стипендій
www.bmbf.de/de/die-begabtenfoerderungswerke-884.html
www.stipendiumplus.de/startseite.html
www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes.html
www.stipendienlotse.de
www.mystipendium.de
https://www.e-fellows.net/Studium/Stipendien/Stipendien-Datenbank/Stipendium-suchenfinden

