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Uprzejmie informuję, Ŝe podobnie jak co roku dystrykt 1830 z Niemiec stworzył młodym ludziom z 
Polski moŜliwość ubiegania się, poprzez Rotary, o stypendia studenckie na Uniwersytetach i w 
WyŜszych Szkołach Zawodowych w Niemczech. Stypendia ufundowane przez Rotary Hilfe Dystryktu 
1830 przyznawane są dla studentów z Węgier, Rumunii, Czech, Słowacji, Słowenii oraz Polski. 

Oferta kierowana jest przede wszystkim do studentów : prawa, polityki, nauk ekonomicznych i 
nauk przyrodniczych . Kandydaci ubiegający się o stypendia muszą uzyskać rekomendację klubu 
Rotary. 

Okres studiów:  13.10.2008 - 14.02.2009 

Stypendyści mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytetach w Stuttgarcie, Tybindze, 
Hohenheim oraz w Szkołach WyŜszych Zawodowych w Eßlingen, Heilbroon, Pforzheim i Reutlingen. 

Stypendium trwa 5 miesięcy. Studenci otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 650 EUR przez 
5 miesięcy z moŜliwością przedłuŜenia do 10 miesięcy, jednorazową kwotę na zagospodarowanie oraz 
zwrot kosztów podróŜy w wysokości 500 EUR.  

Kandydaci nie mogą pochodzić z rodzin Rotarian, ani być krewnymi Rotarian. 
Od kandydatów wymagana jest bardzo dobra znajomość j. niemieckiego (dodatkowe punkty za 
certyfikat Instytutu Goethego). Preferowani będą kandydaci, którzy dotychczas nie korzystali ze 
stypendium w Niemczech lub nie są zakwalifikowani na inne studia zagraniczne, są co najmniej na III 
roku studiów w polskiej uczelni. 

W załączeniu przesyłam formularz aplikacji w formacie pdf. Podania naleŜy składać do sekretarza 
Komisji Kwalifikacyjnej kol. Ryszarda Maja z RC Kielce, e-mail: Ryszard.Maj@scjo.pl  
Termin składania podań-aplikacji wraz z rekomendacją klubu:  

  do 29 lutego 2008 r.  

na adres: Ryszard Maj 
Świętokrzyskie Centrum J ęzyków Obcych Sp. z o.o. 
25 - 364 Kielce, ul. Wojska Polskiego 9 
z dopiskiem „stypendia 1830”   

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w terminie do 16 marca 2008, w Warszawie, o 
dokładnym terminie, miejscu i godzinie poinformujemy wstępnie zakwalifikowanych kandydatów. 
Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone w j. niemieckim. Wnioski niekompletne lub takie, które nie 
spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. 

Na rozmowy kwalifikacyjne do Warszawy zostanie zaproszonych 5 kandydatów, których wnioski 
zostaną najwyŜej ocenione. Komisja Kwalifikacyjna nie zwraca nadesłanych wniosków. Kandydaci 
zakwalifikowani na rozmowy przyjeŜdŜają do Warszawy na własny koszt. 



 

 

Komisja Kwalifikacyjna wyłoni 2 kandydatów, których wnioski zostaną przesłane do Niemiec. Nie 
oznacza to jeszcze przyznania stypendium. Ostateczn ą decyzj ę o przyznaniu stypendium podejm ą 
fundatorzy stypendium po rozpatrzeniu wszystkich wn iosków  (równieŜ z innych krajów). 

Uprzejmie proszę o zainteresowanie tą ofertą równieŜ członków klubów Rotaract, o ile nie są dziećmi 
lub krewnymi Rotarian oraz spełniają pozostałe warunki. 

Formularze zgłoszeń są w języku niemieckim. Wszelkie załączniki muszą być przetłumaczone na j. 
niemiecki. Wymagane są między innymi: opinie od opiekuna naukowego, lektora j. niemieckiego, 
rekomendacja Klubu Rotary podpisana przez Prezydenta Klubu. Ponadto Ŝyciorys, opis planów 
zawodowych, uzasadnienie wniosku, informacje o zainteresowaniach kandydata oraz jego aktywności 
poza studiami.  

PoniewaŜ są to stypendia rotariańskie, od studentów wymaga się podczas stypendium oraz po 
zakończeniu nauki równieŜ wypełnienia zadań wyznaczonych przez fundatorów stypendium, między 
innymi wystąpienia (referaty) w Klubach Rotary w Niemczech i w Polsce oraz prezentacja podczas 
Konferencji Dystryktu 1830, udział w wybranych imprezach rotariańskich. 

Z rotariańskim pozdrowieniem 

Andrzej Ludek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Ludek 
Adres do korespondencji:  

Instytut Badań Rynku “ALMARES”,  
00-049 Warszawa, ul. Świętokrzyska 31/33A 

E-mail:Andrzej.Ludek@almares.com.pl 


