
Стипендије за краће истраживачке боравке у Немачкој 

 

Немачка служба за академску размену расписала је конкурс за стипендије за краће 
истраживачке боравке у Немачкој у трајању од 1 до 6 месеци 

 

За стипендије могу конкурисати студенти докторских студија и млади научници који су 
завршили мастер студије (и у изузетним случајевима основне академске студије), као и 
кандидати који су већ завршили докторске студије (постдокторанти).  

Финансирани могу бити истраживачки пројекти или курсеви континуираног научног 
образовања на државним или државно-признатим институцијама високог образовања 
или  истраживачким институтима у Немачкој.   

Стипендија обухвата месечну новчану накнаду чија вредност зависи од академског нивоа 
кандидата (861 евро за дипломце, 1200 евра за студенте докторских студија и 
постдокторанте), покривене трошкове здравственог осигурања и трошкове пута. 

Рок за пријаву:  

30. април 2021. (за истраживања која треба да почну у периоду између децембра 2021. и 
маја 2022.) 

16. новембар 2021. (за истраживања треба да почну у периоду између јуна и новембра 
наредне године). 

Више информација о овом програму стипендија и начину пријаве можете наћи овде. 

За додатне информације можете се обратити DAAD информативном центру Београд 
путем имејла info@daad.rs. 

 

Beware Fellowship програм мобилности за истраживаче 

 

У циљу промовисања долазне мобилности истраживача у Белгију, јавна управа Валоније 
финансира пријем истраживача кроз програм Beware Fellowship 2 (BElgian WAllonia 
REsearcher program).   

Програм је намењен кандидатима који су завршили докторске студије или 
истраживачко искуство у трајању од минимум 4 године и који желе да спроводе 
истраживање у академским институцијама и индустријском сектору у Валонији. 

Програм пружа прилику да 75 квалификованих истраживача спроводи истраживачки 
рад у Валонији (половину боравка реализује се на универзитету, колеџу или 
истраживачком центру, а другу половину у компанијама у Валонији). 

Ангажовање покрива месечну новчану накнаду, додатак на конто трошкова мобилности 
и оперативне трошкове.  

https://www.daad.rs/sr/pronalazak-stipendije/baza-stipendija/2/?type=a&origin=72&subjectgroup=0&q=0&status=3&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=2&detail_to_show=50015434
mailto:info@daad.rs


Први позив за 2021. годину је отворен и траје до 2. априла 2021. године.  

Програм је кофинансиран од стране Марија Складовска Кири акције.   

Више информација о овом програму стипендија можете погледати овде. 

Bayhost грантови за мобилност 2021. 

Истраживачки боравци за студенте и младе истраживаче  

Напредни студенти и млади истраживачи (early-stage researchers) из Источне Европе 
имају могућност да, у сарадњи са академским супервизором са универзитета у Баварској, 
аплицирају за грантове за мобилност за истраживачки боравак у Баварској (трошкове 
пута и смештаја). 

Максимални износ гранта: 1000 евра 

Фокус програма у 2021. години је на следећим земљама: земље Западног Балкана, 
Белорусија, Русија и Украјина.  

Рок за пријаве: 19. април 2021.  

Текст позива за 2021. годину можете погледати овде.  

Више информација о овом програму можете наћи овде.  

 

DAAD програми подршке сарадњи високошколских институција 

 

Немачка служба за академску размену финансира велики број међууниверзитетских 
сарадњи кроз различите програме.  

DAAD програми подршке сарадњи високошколских институција представљени су у 
новој брошури на српском језику, а са намером да се високошколским институцијама у 
Србији представе могућности за реализовање сарадње са колегама из Немачке. 

У брошури можете пронаћи преглед најважнијих и активних програма, а брошуру 
можете погледати овде.  

Захтев за већину грантова могу да поднесу немачке партнерске институције, а већина 
регуларних пројеката има своје рокове почетком априла, средином јуна и почетком 
октобра. 

Контакт за више информација: 

DAAD Информативни центар Београд, 

Цара Уроша 36-38, 11 000 Београд 

тел: 011 2621 460, имејл: info@daad.rs 

www.daad.rs, www.facebook.com/DAAD.Srbija 

 

https://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-de-la-recherche-et-du-developpement-technologique/direction-des-programmes-de-recherche/cofund-beware-fellowship/index.html
https://www.uni-regensburg.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=44004&token=6388ba9ffac90ab5928bd149cd87169cce138101
https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/bayhost/english/scholarships/mobility-grants/index.html?fbclid=IwAR2P3wT5jRK_1RJ5q_ncqF28gGD85kgzhCOTNaNG1SduHyJm9kcqidUnZ_M
https://www.daad.rs/files/2020/12/Brosch-re.pdf?fbclid=IwAR1Dd5WGhVYZpusSUCyX3RaQHBraZkPkVKjaWNLwH_KsDgn9tTPyXM2aOKM
http://www.facebook.com/DAAD.Srbija


Онлајн информативне сесије: Истраживање у Немачкој 

 

DAAD Информативни центар Београд организује онлајн информативне сесије 10. марта 
2021. године у 12.00 часова, са циљем да представи отворене позиве за истраживачке 
стипендије. 

Рок за све тренутно отворене позиве је 30. април 2021. 

Догађај ће се одвијати на Zoom платформи, а заинтересовани кандидати за учешће на 
инфо сесији  треба да се пријаве до 9. марта 2021. путем следећег линка. 

Извор: daad.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecqKXY3Yp1IfrEqlNHOB0xZcRNIeHONSHw7n38yVNCGNmRTQ/viewform
https://www.daad.rs/sr/2021/02/26/online-information-session-istrazivanje-u-nemackoj/


DAAD стипендије за радне и истраживачке боравке 

 

Стипендије за кратке истраживачке боравке у трајању од 1 до 3 месеца 

 

Немачка служба за академску размену отворила је 2 позиве за стипендије намењене 
истраживачима и предавачима:  

1. Стипендије за радне боравке/студијске посете намењене предаваче на 
уметничким академијама и архитектонским факултетима – више 
информација можете наћи овде 

2. Стипендије за истраживачке боравке за предаваче на високошколским 
установама и за научнике - више информација можете наћи овде 

Рок за пријаву за ове програме стипендија је 30. април (за боравке који ће се одвијати у 
периоду од децембра до маја наредне године), односно 16. новембар (за боравке између 
јуна и новембра наредне године).  

Стипендије покривају месечну новчану наканду на кото трошкова живота (2000 евра за 
асистенте, доценте и предаваче, односно 2150 евра за професоре) и додатак на конто 
путних трошкова.  

Реализација истраживања може да почне најраније у децембру ове године. 

У току је, такође, и поновни позив за бивше стипендисте намењен DAAD алумнистима 
који су студирали или истраживали у Немачкој најмање 6 месеци и на бивше DAAD 
стипендисте који су у Немачкој студирали најмање годину дана. Више информација о 
овом позиву можете пронаћи овде.  

За сва додатна питања можете се обратити ДААД информативном центру Београд, путем 
имејла info@daad.rs или телефона 011/26 21 460 

 

Georg Forster истраживачки грантови 

 

Georg Forster програм истраживачких стипендија Александар Хумболт фондације 
намењен је постодкторантима и истраживачима са искуством за спровођење 
истраживачког пројекта у Немачкој.  

За овај програм могу аплицирати истраживачи свих дисциплина из земаља у развоју 
(укључујући и Србију) чији истраживачки пројекат је релевантан за даљи развој 
њихове земље/региона из ког потичу.   

Овај програм стипендија намењен је истраживачима са завршеним докторатом и 
квалификацијама изнад просека.  

Програмом је обезбеђена месечна новчана накнада од 2670 евра за постодкторанте, 
односно 3170 евра за истраживаче са искуством.  

https://www.daad.rs/sr/pronalazak-stipendije/baza-stipendija/?type=a&origin=72&subjectgroup=0&q=0&status=5&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50110016
https://www.daad.rs/sr/pronalazak-stipendije/baza-stipendija/?type=a&origin=72&subjectgroup=0&q=0&status=5&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015456
https://www.daad.rs/sr/pronalazak-stipendije/baza-stipendija/?type=a&origin=72&subjectgroup=0&q=0&status=5&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015492
mailto:info@daad.rs


Трајање програма је 6 – 24 месеца за постдокторанте, односно до 18 месеци за 
истраживаче са искуством, подељених на до 3 боравка у року од 3 године. 

Пријаве се подносе онлајн. Селекциона комисија састаје се у фебруару, јуну и октобру. 
Потребно је попуњен пријавни формулар и потребна документа доставити благовремено 
пре жељеног селекционог периода.  

Више информација о овом програму можете наћи овде.  

 

Истраживачке стипендије Хумболт фондације 

 

Александар Хумболт фондација додељује стипендије за истраживање (Humboldt 
Research Fellowship) истраживачима свих националности и подручја рада.  

Стипендије су намењене постдоктрантима и истраживачима са искуством.  

Трајање програма је 6 – 24 месеца за постдокторанте, односно до 18 месеци за 
истраживаче са искуством, подељених на до 3 боравка у року од 3 године.  

Овај програм стипендија омогућава вам спровођење вашег истраживачког пројекта у 
сарадњи са истраживачким институцијама по избору у Немачкој.  

Програмом је обезбеђена месечна новчана накнада од 2670 евра за постодкторанте, 
односно 3170 евра за истраживаче са искуством. Током трајања стипендије, обезбеђена 
је и лична подршка, а могуће су и друге погодности.  

Пријаве се подносе онлајн. Селекциони комитет састаје се сваког марта, јула и новембра. 
Молимо вас да попуњен пријавни формулар и тражена додатна документа доставите 
благовремено пре жељеног селекционог периода.  

Више информација о овом програму можете наћи овде.  

 

Информације о истраживачким стипендијама Пољске академије наука 

 

Пољска академија наука додељује индивидуалне стипендије за истраживање у оквиру 
PASIFIC програма (Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & 
Creativity).  

Програм је кофинансиран у оквиру Марија Кири акције и намењен је истраживачима 
свих дисциплина. Доступне су стипендије за истраживање у трајању од 2 године на 
неком од института Пољске академије наука. Додељено ће бити до 50 стипендија у 
оквиру 2 позива. 

Први позив за пријаву за овој програм биће отворен од 15. марта до 30. јуна 2021. године. 
Други позив за пријаву за овај програм биће отворен од 15. септембра до 30. децембра 
2021. године. 

https://service.humboldt-foundation.de/pls/web/pub_register.main?p_package=gf&p_lang=de
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/georg-forster-forschungsstipendium
https://service.humboldt-foundation.de/pls/web/pub_register.main?p_package=hfst&p_lang=de
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/humboldt-forschungsstipendium


За програм могу аплицирати који су завршили докторске студије или имају најмање 4 
године истраживачког искуства.  

Програмом је обезбеђена месечна стипендија од око 2 500 евра нето и ако је применљиво, 
породични додатак. Поред тога, стипендисти програма добиће буџет за истраживање до 
93 000 евра по пројекту. 

Одабрани кандидати спроводиће истраживања на једном од 68 института Пољске 
академије наука или на Међународном институту молекуларне и ћелијске биологије у 
Варшави. Кандидати могу одабрати жељену институцију домаћина, супервизора и 
организацију на којој ће спроводити индивидуална истраживања. 

Више информација о програму можете наћи овде  

Посетите страницу The PASIFIC Programme.pdf 

 

https://pasific.pan.pl/

