A co po studiach?...
Drogi Magistrze! – ta oferta jest dla Ciebie!
Skończone studia, a w Twojej głowie brak pomysłów na kolejne kroki w celu
dalszego rozwoju kariery zawodowej? Potrzebujesz pewnego startu w branży? Mamy dla
Ciebie propozycję!
Jedyne czego Ci potrzeba, to entuzjazm, aby świeżo zdobytą wiedzę z zapałem
wdrożyć w sektor zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Możesz być prawnikiem, fizykiem, geologiem, biologiem lub innym specjalistą.
Ważne, aby dobro środowiska naturalnego leżało Ci na sercu i przyświecało podejmowanym
przez Ciebie decyzjom!
Kim jesteśmy?
Jako Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (SdS) jesteśmy oficjalnym
partnerem fundatora programu stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)
w Polsce. Program ten skupia się na corocznym wyłanianiu drogą konkursową ciekawych
i innowacyjnych pomysłów opartych na szeroko pojętej ochronie środowiska. DBU
gwarantuje Ci pracę nad Twoim projektem, przy konsultacji z najlepszymi specjalistami
w Niemczech – to Ty ich wybierasz!
Pamiętaj! U nas Ty sam sobie piszesz scenariusz rozwoju!
Kogo szukamy?
Prawdopodobnie Ciebie!
Jeśli:
 jesteś doktorantem, magistrem, bądź studentem ostatniego roku studiów, a dyplom
magistra odbierzesz przed końcem stycznia 2018
lub:
 uzyskałeś dyplom ukończenia studiów w ciągu ostatnich trzech lat i nie ukończyłeś
jeszcze 31 roku życia
oraz
 posiadasz stały pobyt w Polsce...
to nie czekaj na ostatnią chwilę!
Ten program z pewnością jest dla Ciebie!
Do kiedy czekamy?
16 września 2017 – to ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń.
Do tego czasu potrzebujesz:
 Gotowy scenariusz projektu, który chcesz zrealizować w czasie swojego pobytu
w Niemczech
 Świadectwo ukończenia studiów magisterskich (skan dyplomu), bądź w przypadku
kandydatów, którzy uzyskają dyplom po terminie składania aplikacji, zaświadczenie z
uczelni o przewidywanym terminie ukończenia studiów/uzyskania dyplomu
 Opinię z uczelni, np. od promotora pracy dyplomowej
 CV

 Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego
Co dalej?
Nie dłużej, jak miesiąc po terminie składania wniosków poinformujemy Ciebie
o wyniku naszej oceny złożonych zgłoszeń. Najciekawsze projekty dostaną szansę na krótką
prezentację podczas rozmowy kwalifikacyjnej 19 października 2017 roku. Przekonaj nas
podczas tego spotkania (po angielsku lub niemiecku), że to właśnie Twój pomysł na staż ma
potencjał, aby stworzyć nam wszystkim na Ziemi bardziej przyjazne środowisko!
Jeśli Ci się to uda, zaprosimy Cię na uroczystą Galę 25 listopada 2017 roku, podczas
której nagrodę wręczy Ci pomysłodawca programu stypendialnego prof. Maciej Nowicki
(były Minister Środowiska) wraz z przedstawicielami Deutsche Bundesstiftung Umwelt.
Swoją przygodę z nami rozpoczniesz 9 lutego 2018 roku 2-tygodniowym
intensywnym kursem języka niemieckiego w Osnabrück.
Czekamy z niecierpliwością na Twoje zgłoszenie!
Aplikuj poprzez stronę: www.dbu.de/2584.html
Więcej informacji o SdS i programie stypendialnym na stronie: http://www.sds.org.pl
Odpowiedzi na pytania dotyczące programu mogą udzielić:
 Manager SdS ds. Programu Stypendialnego DBU oraz stypendystka XIV edycji Anna
Zięba e-mail: stypendia@sds.org.pl, tel: +48 780 16 14 12
 Krajowy Koordynator Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU w Polsce
oraz stypendysta XI edycji - dr Karol Mrozik, e-mail: kmrozik@up.poznan.pl

