Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)'nin doktora öğrencilerine ve genç bilim insanlarına verdiği
doktora bursu (Promotion)

Önemli bilgi:
Internette, bu burs programına başvuruda bulunmak için işlemlerinizi www.funding-guide.de sayfasından
yapmanız gerekiyor. Ayrıntılı burs ilanını inceleyebileceğiniz başvuru portalına doğrudan ulaşabileceğiniz
link: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?daad=1&detail=57135739&origin=14&page=2&q=&status=&subjectGrps=

Hedef
≡ Bu burs ile yabancı genç bilim adamlarına bir Alman devlet üniversitesinde veya bilimsel araştırma
kurumunda doktorayı desteklemek hedeflenmiştir.
Doktora çalışması Alman bir danışman hoca eşliğinde gerçekleştirilebilir (Doktorvater / -mutter), veya
yapılandırılmış bir doktora programı şeklinde olabilir. Tıp, diş hekimliği ve veterinerlik alanındaki doktora
calışmaları maalesef desteklenememektedir.

Süre
≡ Burs süresi seçmeler sırasında burs komisyonu tarafından belirlenecektir. Bu doktora bursu 3 yıl süreyle
desteklenmektedir, istisnai durumlarda 4 yıla çıkarılabilir. Burslar öncelikle 1 yıllığına verilir ve çalışmanın
başarısına bağlı olarak uzatılır.
Burs miktarı
≡ 750 € (yüksek lisans veya master diplomasına sahip olan üniversite öğrencileri);
1.000 € (doktora öğrencileri)
Bu burs ile ilgili ek destekler için Almanca veya Ingilizce burs ilanını inceleyiniz :
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?daad=1&detail=57135739&origin=14&page=2&q=&status=&subjectGrps
≡ Seyahat masrafları için de yardım yapılır
Başvuru şartları
≡ Almanya'daki öğretim üyesinin danışmanlık yapacağına dair onay yazısı, kural olarak başvuru belgeleriyle
birlikte sunulması gerekir. Ayrıca başvuru sahibinin araştırma planı ve Almanya'daki üniversite veya bilimsel
kurum tarafından araştırma çalışmalarının yapılabilmesini sağlayacak imkanların verileceğinin teyit edilmesi
gerekmektedir. Doktoranın Almanya'daki bir üniversitede yapılmak istenmesi durumunda bu kabul belgesi
doktora tezi danışmanı tarafından verilmelidir.
≡ Bu proje Almanya'daki üniversite de danışmanlık yapacak olan öğretim üyesi ile mutabakat içersinde
hazırlanmış olmalı. Almanya'daki araştırma için planlanmış iyi ve gerçekçi bir araştırma projesinin sunulması
gerekmektedir.
≡ Dil bilgisi: Hukuk, İktisat ve Sosyal Bilimler gibi manevi ilimlerde iyi derecede Almanca dil bilgisi şart
koşulmaktadır.

Özellikle Fen ve Mühendislik Bilimlerinde, araştırmanın yapılacağı üniversitede Ingilizce konuşuluyorsa,
kanıtlanmış iyi derecede Ingilizce bilgisi de kabul edilebilir.
≡ DAAD, eğitim başlamadan önce, gerekli olması halinde, Almanya'daki bir dil kursu enstitüsünde dil kursu
(6 aya kadar) almak üzere dil kursu bursu da vermektedir. DAAD, dil kursunun bursa dahil edilmesi süresi ve
yeri hakkında karar verir. Ayrıca kurs, konaklama ve cep harçlığı masrafları da DAAD tarafından üstlenir.
≡ Master öğrencileri için: Yüksek Lisans Diploması burslu eğitimin başlangıcında alınmış olması gerekir ve 6
yıldan eski olmaması gerekiyor.
≡ Doktora programına kayıtlı olanlar için: Doktora programına başlama tarihi 3 seneyi geçmemiş olmalıdır.
≡ Başvuru tarihinde 15 aydan uzun süredir Almanya’da bulunan adayların başvuruları dikkate alınamaz.
Başvuru belgeleri
≡ Bkz https://www.daad.de/imperia/md/content/informationszentren/icistanbul/stipendienprogramm2013-14/trtexte/bewarastirmabelgeler.pdf
≡ Online başvurunuzu gönderdikten sonra portalda PDF formatında bir ‘Başvuru Özeti‘ (Application
Summary) oluşur. Sonrasında bunun bir çıktısını almanız ve iki nüsha halinde Türkiye’de bulunan DAAD
ofislerinden birisine göndermeniz gerekir.Evraklarınızla birlikte ayrıca hocanızdan almış olduğunuz ve
nitelikleriniz hakkında bilgi içeren güncel bir tavsiye mektubunu da (ıslak imzalı) iki nüsha halinde, kapalı
zarflar içerisinde (ayrı ayrı) göndermeniz veya elden teslim etmeniz gerekir.(Lütfen evraklarda tel zımba
yerine ataç kullanın).
≡ Eksik başvurular DAAD tarafından dikkate alınmayacaktır. Bu başvurular doğrudan red edilecektir.
≡ Tıp öğrencileri için önemli bilgi notu : https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/15064additional-information-on-daad-research-grants-for-applicants-from-medical-fields/
Başvuru tarihleri
≡ Başvuru belgeleri en geç 15 Kasım 2016 tarihine kadar ibraz edilmelidir.
(Destek başlangıcı 01.10.2017)
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