
KAAD - Програма для студентів та науковців 

з України, Росії та Білорусі 

 

У зв'язку з військовою ситуацією на Україні, KAAD надає стипендії для освітніх програм і 

наукових проектів у Німеччині студентам та вченим, за спеціальною, спрощеною програмою. 

Відповідно до політики Федерального уряду Німеччини, студенти з Білорусі та Росії також 

можуть подавати заяву на стипендію у рамках цієї програми. 

Цільовими групами програми є: 

Біженці з України, які мають намір вчитися у вузі або реалізувати науковий проєкт у Німеччині, 

або вже знаходяться на навчанні у Німеччині студенти з України, Білорусі та Росії, які 

опинилися у ситуації, коли колишня підтримка з Батьківщини більше неможлива. 

Ми очікуємо від шукачів стипендії: 

 хорошу успішність у попередньому навчанні (оцінки вище середнього) і високий 
науковий потенціал попередніх наукових проєктів, 

 орієнтація навчання або наукового проєкту на довгострокову реінтеграцію на 
батьківщині, коли це стане можливим, 

 активність в церковній і в соціальній сфері та готовність до участі в міжрелігійному 
діалозі. 

Заява на стипендію може бути подана в будь-який час через католицькі центри для студентів 

при вищих навчальних закладах (Katholische Hochschulgemeinde / KHG) або безпосередньо в 

KAAD. Необхідні документи для подачі заяви: 

Для магістрів, аспірантів, докторантів та науково-дослідних проєктів 

o заповнена анкета 

o копії дипломів 

o підтвердження про зарахування до університету у Німеччині (Zullasung) 

o мотиваційний лист 

o рекомендація KHG / KSG (формуляр S2) 

o для аспірантів і докторантів додатково надається: 

 Лист наукового керівника про згоду курирувати дисертацію 

 Експозе дисертації або наукового проєкту 

o для наукових проєктів доцентів і професорів додатково надається: 

 Лист наукового керівника 

 Експозе наукового проєкту 

Біженці з України можуть також одночасно подати заяву на курси німецької мови для 

підготовки до навчання у вузі Германії (до 6 місяців). 
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