
DBU stipendijų programa Vidurio ir Rytų Europos šalims  

Tarptautinėje Vokietijos aplinkosaugos fondo (DBU) stipendijų programoje 

dalyvauja šios šalys: Bulgarija, Estija, Latvija, Lietuva, Kaliningrado sritis, Lenkija, 

Rumunija, Slovakija, Čekija, Vengrija. Nuo 2009 metų paraiškos priimamos ir iš 

tokių šalių kaip Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Makedonija, Juodkalnija, 

Serbija ir Slovėnija.  

Stipendijų programa suteikia galimybę jauniesiems mokslininkams iš minėtų 

šalių stažuotės Vokietijoje metu įgyti papildomą kvalifikaciją. DBU remia plataus 

spektro sričių tyrimus aplinkos mokslų srityje, ypač remiamos stažuotės 

institucijose, turinčiose glaudų ryšį su praktika. Kai kurie stipendiatai iš Vidurio ir 

Rytų Europos šalių mokslinės stažuotės metu toliau tęsia pradėtus disertacijos 

darbus. DBU skatina Vokietijos ir užsienio šalių aukštųjų mokyklų partnerystę.  

DBU stipendiatus priima universitetai, įmonės, kurių veikla susijusi su 

aplinkos technologijomis, konsultavimu aplinkosaugos klausimais bei su aplinkos 

vadyba, taip pat ministerijos ir įvairios draugijos bei sąjungos.  

DBU laukia paraiškų iš gamtos mokslo specialistų, inžinierių, ekonomistų, 

teisininkų, dėstytojų ir visų tų, kurie yra susiję su gamtos ir aplinkos apsauga jų 

gimtosiose šalyse arba Europos Sąjungoje. Kasmet DBU gali finansuoti apie 60 

stažuočių įvairiose Vokietijos institucijose. Be finansinės paramos (1250 eurų per 

mėnesį) stipendiatai apdraudžiami ligos, nelaimingų atsitikimų ir civilinės 

atsakomybės draudimu.  

Kiekvienoje šalyje dirba DBU partneriai, kurie skleidžia informaciją apie 

stipendijų programą savo šalių universitetuose, konsultuoja bei priima paraiškas. 

Geriausios paraiškos atrenkamos kartą per metus. Šešių-dvylikos mėnesių 

trukmės stažuotės prasideda kasmet vasario mėnesį, kuomet visi stipendiatai 

susirenka Osnabriuke ir 3-4 savaites lanko intesyvius vokiečių kalbos kursus. Šį 

laikotarpį taip pat finasuoja fondas. 

Formalūs reikalavimai paraiškos teikėjams:  



 Būti vienos iš minėtų šalių aukštosios mokyklos absolventu (magistro 

laipsnis) 

 Paraišką gali teikti ir doktorantai. Svarbu, kad doktorantūros studijos 

nebūtų pabaigtos anksčiau, nei baigsis stipendijos laikotarpis. 

 Turėti vienos iš minėtų šalių pilietybę  

 Nuolat gyventi gimtojoje šalyje  

 Aukštosios mokyklos baigimo rezultatai turi būti labai geri  

 Nuo studijų pabaigos turi būti praėję ne daugiau nei 3 metai  

 Tema turi būti susijusi su aplinka (aktuali ES arba vienai iš minėtų šalių)  

 Paraiška teikiama vokiečių arba anglų kalba 

 

Jeigu atitinkate šiuos reikalavimus ir norite pateikti paraišką stipendijai, 

pirmiausiai kreipkitės į savo šalies koordinatorių.  

Daugiau informacijos bei paraiškos forma:  

http://www.dbu.de/stipendien_international  

Programos koordinatorė Lietuvoje: Renata Žukovska 

El. p.: renata.zukovska@cr.vu.lt 

Tel. nr.: 862087841 
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