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Які літні школи можуть бути профінансованими? 

Літні школи з різними технічними, культурними та мовними темами, які організовуються 

зарубіжними університетами (тобто українськими університетами в Україні). Літні школи 

зазвичай тривають 12-21 день і проходять з середини серпня до кінця вересня. 

 

Що пропонують у літній школі? 

Зарубіжні (тобто українські) університети можуть на свій розсуд вільно організовувати 

програму. Як правило, літня школа - це поєднання лекцій, семінарів, презентацій, 

відвідувань підприємств, мовних курсів, культурної програми та екскурсій. Бажано 

організувати також обмін німецьких студентів з викладачами університетів та студентами 

приймаючого університету. 

Мова викладання, як правило, має бути німецькою, англійською або 

німецькою/англійською. Це полегшує інтегрувати інших міжнародних студентів в літню 

школу. 

Для участі студенти повинні отримати сертифікат участі або кредити ECTS - Європейської 

системи трансферу оцінок (англ. ECTS, European Community Course Credit Transfer 

System). 

 

Як виглядає процес подання заявки? 

Зарубіжні (тобто українські) університети подають заявку на фінансування їхньої літньої 

школи в DAAD. Рішення про фінансування здійснюється незалежною комісією з відбору. 

У разі взяття на себе зобов'язань, літні школи будуть рекламуватися на веб-сайті DAAD, а 

також у стипендіальній базі даних DAAD для німецьких студентів. Паралельно DAAD 

інформуватиме німецькі університети про поточний конкурс заяв. Зарубіжні (тобто 

українські) університети також повинні створити власний веб-сайт, щоб рекламувати самі 

літні школи. 

 

Як виглядає фінансування літніх шкіл? 

Літні школи, відібрані відбірковою комісією, не отримують прямої фінансової підтримки 

від DAAD. Однак, ви можете стягувати плату за участь у літній школі з учасників 

(німецьких студентів), які отримають стипендію для участі в літній школі від DAAD. 

Учасники німецької сторони сплачують свої внески за участь в літній школі 

безпосередньо зарубіжному (тобто українському) університету за погодженням з 

організаторами літньої школи готівкою або банківським переказом на рахунок іноземного 

(тобто українського) університету. Вартість участі може бути використана для покриття 

витрат на організацію та проведення літньої школи (наприклад, гонорари, культурна 

програма, проживання, харчування, орендна плата, навчальні матеріали тощо). 

 

Які документи необхідно подати? 



 

 

Зарубіжні (тобто українські) університети, які хотіли б подати заявку на підтримку своєї 

літньої школи, мають надіслати до DAAD наступні документи у форматі PDF файлів: 

1. Форма заявки DAAD; 

2. Концепція літньої школи (не більше 2 сторінок); 

3. Попередня програма літньої школи; 

 

Які критерії вибору заявок? 

Вирішальними критеріями для вибору є: 

- концепція та програма літньої школи, 

- своєчасність і актуальність орієнтації на зміст, 

- якщо це можливо, результати DAAD оцінок літніх шкіл вже завершені та звіти 

стипендіатів. 

 

Яка стипендія для німецьких студентів?  

Стипендії DAAD являють собою так звані часткові стипендії. Очікується, що німецькі 

стипендіати оплачують самостійно частку витрат. Часткові стипендії включають з:  

- паушальні (фіксовані) витрати на проїзд (залежно від країни); 

- стипендію (фіксована ставка для покриття витрат на проживання); 

- максимальна сума, яка покриває плату за участь у літній школі у розмірі до 650 євро. 

 

Як виглядає процес подання заявки для німецьких студентів? 

Двостороння процедура подання заявки передбачає, що зацікавлені сторони подають 

заявку на вступ у відповідну літню школу та одночасно подають заявку на отримання 

грантів DAAD. 

Після закінчення терміну подання заявки іноземний університет подає рейтинг заявників 

до DAAD. 

Програма відкрита для всіх дисциплін. Подати заявки на участь в літній школі можуть 

німецькі студенти. За певних умов особи, можуть також студенти німецьких вузів, які 

мають іноземне громадянство. 

Термін подачі заявки визначається зарубіжним (тобто українським) університетом і є 

ідентичним до кінцевого терміну в DAAD. Продовження терміну подання заявки можливе 

лише у виняткових випадках після консультації з DAAD. 

 

Які є можливості отримати фінансову підтримку? 

Наприклад, у 2017 році DAAD профінансувала 420 німецьких студентів у 52 літніх 

школах та одну зимові школи в 18 країнах регіону. Тобто, в середньому в одній такій 

літній/зимовій школі брало участь до 8 німецьких студентів. В конкурсі як правило беруть 

участь не лише українські університети, але й інших країн Східної Європи. 

 

Більш детально про програму тут https://goeast.daad.de/de/24302/index.html  

https://goeast.daad.de/de/24302/index.html

