
 

თბილისის საინფორმაციო ცენტრი



DAAD – გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური სამეცნიერო სფეროში კავშირების ზრდას 
სამ მთავარ სტრატეგიულ მიზანს შორის ასახელებს და შემდეგნაირად განმარტავს დოკუმენტში
“სტრატეგია 2025“: „ჩვენ ვეხმარებით უმაღლეს სასწავლებლებს, დაიმკვიდრონ ადგილი 
გლობალურ კონტექსტში საერთაშორისო საგანმანათლებლო ჰაბების სახით. ჩვენ ვაძლიერებთ 
თანამშრომლობას საერთაშორისო დონეზე და ხელს ვუწყობთ დარგობრივი კონტაქტების 
გაღრმავებას, რითაც გლობალური გამოწვევების დაძლევაში შეგვაქვს წვლილი. ციფრულ 
ფორმატში კი კიდევ უფრო ფართო შესაძლებლობები არსებობს გლობალური თანამშრომლობის 
ეფექტურობისა და მდგრადობის ზრდისთვის“. 
გერმანიისა და საზღვარგარეთის უმაღლესი სასწავლებლების ინტერნაციონალიზაციის 
მიზნით, გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური ყოველწლიურად 100-მდე სასტიპენდიო 
პროგრამაზე აცხადებს კონკურსს. DAAD-ის მიერ პარტნიორული პროგრამების დაფინანსება 
ბოლო წლების განმავლობაში საგრძნობლად გაიზარდა. 2019 წელს, ამგვარი პროექტების 
ფარგლებში მსოფლიო მასშტაბით 40.657 უცხოელი დაფინანსდა, ინდივიდუალური სტიპენდია 
კი 16.143 უცხოელმა მეცნიერმა და სტუდენტმა მიიღო. 
ამ ბროშურის უკვე მეორე, რედაქტირებული გამოცემის საშუალებით, გვსურს გაგაცნოთ ის 
პროგრამები, რომლითაც საქართველოს შეუძლია ისარგებლოს. თუ თქვენ უკვე გაქვთ კავშირი 
გერმანიის უმაღლეს სასწავლებელთან ან მომავალში გეგმავთ თანამშრომლობას, ბროშურა 
ნათელ წარმოდგენას შეგიქმნით, თუ როგორ მოიპოვოთ DAAD-ის დაფინანსება პარტნიორული 
პროგრამის დაწყების ან გაღრმავებისთვის. 
ბროშურაში აღწერილი რამდენიმე პროგრამა – „სტუდენტური ჯგუფის ვიზიტი გერმანიაში“, 
„აღმოსავლეთის პარტნიორობა“, „გერმანულენოვანი სასწავლო პროგრამები“ და „აღმოსავლეთ-
დასავლეთის დიალოგი“, – უკვე წლებია წარმატებით ხორციელდება საქართველოში, სხვები 
კი ჯერჯერობით ნაკლებადაა ცნობილი. ბროშურა დაგეხმარებათ, უცხოელ პარტნიორთან 
ერთად გადაწყვიტოთ, რომელი პროგრამა უფრო მიესადაგება თქვენს შორის არსებულ ან 
სამომავლოდ დაგეგმილ თანამშრომლობის ფორმატს. მოცემული პროგრამებიდან, ბევრი 
ციფრულ კომპონენტებსაც შეიცავს, რაც მეტი ჩართულობის, ეფექტურობისა და მდგრადობის 
საწინდარია. დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში, სიამოვნებით დაგითმობთ დროს. 
იმედია, ინტერესით გაეცნობით ბროშურას და ის ქართულ-გერმანული საუნივერსიტეტო 
თანამშრომლობის ახალი იდეებით შთაგაგონებთ. 

გებჰარდ როილი

DAAD-ის თბილისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი
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სტუდენტური ჯგუფის ვიზიტი გერმანიაში

სტუდენტური ჯგუფის სასწავლო პრაქტიკა გერმანიაში

უცხოელი სტუდენტების და დოქტორანტების ჯგუფის საკონცერტო გასვლა გერმანიაში

ლეონჰარდ ოილერის პროგრამა

აღმოსავლეთ-დასავლეთის დიალოგი 

საზაფხულო სკოლები საზღვარგარეთ

Go East - საზაფხულო სკოლები 

Go East - თანამშრომლობა აკადემიურ სფეროში

აღმოსავლეთის პარტნიორობა

დარგობრივი პარტნიორობა უმაღლესი სასწავლებლებისათვის განვითარების ეტაპზე მყოფ ქვეყნებში 

გამოყენებით მეცნიერებათა უმაღლესი სასწავლებლების ინტერნაციონალიზაცია 

ინტეგრირებული საერთაშორისო პროგრამები ორმაგი დიპლომით 

ტრანსნაციონალური განათლება - გერმანიის უმაღლესი სასწავლებლების 
პროგრამები საზღვარგარეთ 

Studienreisen für Gruppen ausländischer Studierender in Deutschland 

Studienpraktika für Gruppen ausländischer Studierender in Deutschland

Konzertreisen für Gruppen ausländischer Studierender in Deutschland

Leonhard Euler-Programm 

Ost-West-Dialog

Sommerschulen im Ausland 

Go East - Sommerschulen

Go East - Osteuropatage und Projektanbahnungsreisen

Ostpartnerschaften 

Fachbezogene Partnerschaften mit Hochschulen in Entwicklungsländern

Internationalisierung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen 
(“HAW.International”)  

Integrierte internationale Studiengänge mit Doppelabschluss 

Transnationale Bildung - Studienangebote deutscher Hochschulen im Ausland
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დაფინანსების გეგმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
მონაწილეთა სია; 
პროექტის აღწერილობა (მოკლე ვერსია);
არგუმენტაცია და პროექტის 
დახასიათება. დოკუმენტში დეტალურად 
უნდა გაიწეროს მოსანახულებელი 
ინსტიტუციები, განთავსდეს ინფორმაცია 
შესაძლო საპასუხო ვიზიტების შესახებ და 
დადასტურებულ იქნეს, რომ დაგეგმილი 
პროექტი არ მოიცავს მხოლოდ 
სავალდებულო ექსკურსიას;
დროის გეგმა ცხრილის სახით;
შინაარსობრივი მომზადების 
აღწერილობა;
მასპინძელ მხარესთან მიმოწერის 
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 
(მაგ.: მოსაწვევი). 

პროგრამა უზრუნველყოფს უცხოელი 
სტუდენტების ჯგუფის ვიზიტს გერმანიაში. 

პროგრამის მიზანი

გერმანულ და ქართულ უნივერსიტეტებს 
შორის კონტაქტების დამყარება და 
გაღრმავება;
სულ მცირე ორი და არაუმეტეს ხუთი 
უნივერსიტეტის მონახულება;
დარგობრივი შეხვედრები გერმანელ 
სტუდენტებთან და მეცნიერებთან; 
გერმანიის ეკონომიკური, პოლიტიკური 
და კულტურული ცხოვრების გაცნობა. 
პროგრამის ამ ნაწილს არ უნდა 
დაეთმოს ვიზიტის ხანგრძლივობის 
მესამედზე მეტი. ის შინაარსობრივად 
უნდა შეესაბამებოდეს პროგრამას. 

განაცხადის წარმდგენი
განაცხადის წარდგენა შეუძლია საქართვე-
ლოში აკრედიტებული უმაღლესი სასწავ-
ლებლის პედაგოგს.

მიზნობრივი ჯგუფი
სტუდენტურ ჯგუფში შესაძლოა შედი-
ოდნენ ნებისმიერი სპეციალობის სტუ-
დენტები საბაკალავრო საფეხურის მე-2 
სემესტრიდან. გამონაკლის შემთხვე-
ვებში შესაძლებელია დოქტორანტების 
დაფინანსებაც. ჯგუფის გერმანიაში გამგ-
ზავრებისას მისი მონაწილე სტუდენტი 
არ უნდა სწავლობდეს დამამთავრებელ 

სტუდენტური ჯგუფის ვიზიტი გერმანიაში

სემესტრზე. სტუდენტებს აუცილებლად თან 
უნდა ახლდეთ უმაღლესი სასწავლებლის 
პედაგოგი. გერმანიაში გამგზავრებასთან 
დაკავშირებულ საორგანიზაციო საკითხებ-
ზე პასუხისმგებლობას კისრულობს სტუდენ-
ტური ჯგუფი ან მისი თანმხლები პედაგოგი.

ჯგუფში წარმოდგენილი უნდა იყოს 
არანაკლებ 10 და არაუმეტეს 15 სტუ-
დენტისა. გერმანიაში სასწავლო ვიზიტის 
ხანგრძლივობა შეადგენს 7-12 დღეს.

პროგრამაში მონაწილეობისთვის აუცილე-
ბელია, ჯგუფის ყველა მონაწილე თანაბარ 
დონეზე ფლობდეს ენას (გერმანული ან 
ინგლისური). 

დაფინანსება

დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში, 
DAAD-ის მიერ ანაზღაურდება გერმანიაში 
ყოფნისა (თითოეულ მონაწილეზე დღიურად 
50 ევრო*) და გადაადგილების ხარჯები 
(თითოეულ მონაწილეზე 315 ევრო*). 
DAAD უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის, 
ავტოსაგზაო და გაუთვალისწინებელი 
შემთხვევის დაზღვევას.

*შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები

განაცხადის წარდგენის პროცედურა

სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de

საჭირო დოკუმენტები:

განაცხადის ფორმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);

Studienreisen für Gruppen ausländischer 
Studierender in Deutschland

www.daad.de     Infos & Services für 
Hochschulen     Programmausschrei-
bungen finden     Studienreisen für 
Gruppen ausländischer Studierender

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო 
უწყების ფინანსური მხარდაჭერით. 

01.02. / გამგზავრება 01.06.-დან
01.05. / გამგზავრება 01.09.-დან
01.11. / გამგზავრება 01.03.-დან დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

განაცხადის წარდგენის ვადებიგანაცხადის წარდგენის ვადები

DAAD-ის თბილისის საინფორმაციო 
ცენტრი წერილობით აფასებს ქართული 
მხარის მიერ წარდგენილ განაცხადს. 
დასკვნა პირდაპირ ეგზავნება DAAD-ის 
ბონის ცენტრალურ ოფისს. 
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განაცხადის წარდგენის პროცედურა

სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de

საჭირო დოკუმენტები: 

განაცხადის ფორმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
დაფინანსების გეგმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
მონაწილეთა სია; 
პროექტის აღწერილობა (მოკლე ვერსია);
არგუმენტაცია და პროექტის 
დახასიათება. დოკუმენტში დეტალურად 
უნდა გაიწეროს მოსანახულებელი 
ინსტიტუციები, განთავსდეს ინფორმაცია 
შესაძლო საპასუხო ვიზიტების შესახებ 
და დადასტურებულ იქნეს, რომ 
დაგეგმილი პროექტი არ მოიცავს 
მხოლოდ  სავალდებულო ექსკურსიას;
დროის გეგმა ცხრილის სახით;
შინაარსობრივი მომზადების 
აღწერილობა;
მასპინძელ მხარესთან მიმოწერის 
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 
(მაგ.: მოსაწვევი, დასტური პროგრამის 
თითოეულ საკითხზე).

 

სტუდენტური ჯგუფის სასწავლო პრაქტიკა გერმანიაში 
Studienpraktika für Gruppen ausländischer 
Studierender in Deutschland

პროგრამა ითვალისწინებს უცხოელი სტუ-
დენტების ჯგუფის გამგზავრებას გერმანიაში 
უმაღლესი განათლების სფეროში დარ-
გობრივი პრაქტიკის გავლის მიზნით 
(მაგ.: დარგობრივი კურსი, დარგობრივი 
სემინარი, ვორქშოპი და სხვ.).

პროგრამის მიზანი

კონტაქტების დამყარება და გაღრმავება 
გერმანულ და ქართულ უმაღლეს 
სასწავლებლებს შორის; 
დარგობრივი პრაქტიკის გავლა 
საუნივერსიტეტო სფეროში. 
ამ შემთხვევაში, მომწვევი და 
პასუხისმგებელი სტუდენტების ჯგუფის 
პრაქტიკის ორგანიზებაზე უმაღლეს 
სასწავლებელში, საწარმოსა თუ სხვა 
საჯარო უწყებაში არის გერმანული 
მხარე; 
დარგობრივი შეხვედრები გერმანელ 
სტუდენტებთან და მეცნიერებთან; 
გერმანიის ეკონომიკური, პოლიტიკური 
და კულტურული ცხოვრების გაცნობა. ამ 
ნაწილს არ უნდა დაეთმოს პროგრამის 
ხანგრძლივობის მესამედზე მეტი; ის 
უნდა შეესაბამებოდეს პროგრამის 
შინაარსობრივ მხარეს.

განაცხადის წარმდგენი
განაცხადის წარდგენა შეუძლია გერმანიაში 
აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის 
პედაგოგს. 

მიზნობრივი ჯგუფი
სტუდენტური ჯგუფის შემადგენლო-
ბაში შესაძლოა შედიოდნენ ნებისმიერი 
სპეციალობის სტუდენტები საბაკალავრო 
საფეხურის მე-2 სემესტრიდან. გამონაკლის 
შემთხვევებში შესაძლოა დოქტორანტების 
დაფინანსებაც. ჯგუფის გერმანიაში გამ-
გზავრებისას მისი მონაწილე სტუდენტი არ 
უნდა იყოს დამამთავრებელ სემესტრზე. 
სტუდენტებს აუცილებლად თან უნდა 
ახლდეთ უმაღლესი სასწავლებლის პე-
დაგოგი. გერმანიაში გამგზავრებასთან 
დაკავშირებულ საორგანიზაციო საკი-
თხებზე პასუხისმგებლობას კისრულობს 
სტუდენტური ჯგუფი ან მისი თანმხლები 
პედაგოგი.

ჯგუფში წარმოდგენილი უნდა იყოს 
არანაკლებ 10 და არაუმეტეს 15 სტუდენ-
ტისა. გერმანიაში სასწავლო ვიზიტის 
ხანგრძლივობა შეადგენს 7-12 დღეს.

პროგრამაში მონაწილეობისათვის აუცი-
ლებელია, ჯგუფის ყველა მონაწილე თანა-
ბარ დონეზე ფლობდეს ენას (გერმანული ან 
ინგლისური).  

დაფინანსება

დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში, 
DAAD თითოეულ მონაწილეს აუნაზღაუ-
რებს დღიურად 50 ევროს*, მგზავრობისა 
და გერმანიაში წარმოქმნილ სხვა ხარჯებს 
ჯგუფის მონაწილე ქართველი სტუდენტი 
თავად დაფარავს. DAAD უზრუნველყოფს 
ჯანმრთელობის, ავტოსაგზაო და გაუ-
თვალისწინებელი შემთხვევის დაზღვევას.

*შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები

01.02. / პრაქტიკა 01.06.-დან
01.05. / პრაქტიკა 01.09.-დან
01.11. / პრაქტიკა 01.03.-დან

განაცხადის წარდგენის ვადებიგანაცხადის წარდგენის ვადები

www.daad.de     Infos & Services für 
Hochschulen     Programmausschrei-
bungen finden     Studienpraktika für 
Gruppen ausländischer Studierender 

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო 
უწყების ფინანსური მხარდაჭერით. 
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პროგრამა უზრუნველყოფს უცხოელი სტუ-
დენტებისა და დოქტორანტების ჯგუფის 
საკონცერტო ვიზიტს გერმანიაში.

პროგრამის მიზანი

კავშირის დამყარება და გაღრმავება 
გერმანულ და ქართულ უმაღლეს 
სასწავლებლებს შორის; 
კონცერტების გამართვა გერმანიაში 
(სასურველია, კონცერტში 
მონაწილეობდნენ გერმანიის 
(მასპინძელი) უმაღლესი 
სასწავლებლის სტუდენტები);
გამოცდილების შეძენა საუნივერსიტეტო 
სფეროში სხვადასხვა სახის 
პროფესიული შეხვედრების, ვიზიტებისა 
და საინფორმაციო საუბრების გზით;
შეხვედრა გერმანელ სტუდენტებთან, 
მუსიკოსებთან და მკვლევარებთან;
გერმანიის კულტურის გაცნობა. 

 
განაცხადის წარმდგენი

განაცხადის წარდგენა შეუძლია გერმანიაში 
აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის 
პედაგოგს.

მიზნობრივი ჯგუფი და დაფინანსება

პროგრამა განკუთვნილია ქართველი 
სტუდენტებისა და დოქტორანტებისათვის, 
რომელთაც სურთ, გახდნენ გერმანიაში 
ჯგუფური საკონცერტო გასტროლის ან 
სამუსიკო გუნდის ვიზიტის მონაწილე. 
პროგრამის დაფინანსების ფარგლებში, 

უცხოელი სტუდენტების და დოქტორანტების ჯგუფის 
საკონცერტო გასვლა გერმანიაში
Konzertreisen für Gruppen ausländischer Studierender 
und Doktoranden nach Deutschland

01.04. / საკონცერტო გასვლა 01.07. - 31.12.
01.09. / საკონცერტო გასვლა 01.01. - 30.06.

განაცხადის წარდგენის ვადებიგანაცხადის წარდგენის ვადები

ჯგუფის თითოეული მონაწილე DAAD-
ისაგან მიიღებს თანხას გერმანიაში ყოფ-
ნისა და ადგილზე გადაადგილებისათვის 
(დღიურად 50 ევრო*). იგივე სახის 
დაფინანსება გამოიყოფა უმაღლესი სას-
წავლებლის პედაგოგისათვის, რომელიც 
ხელმძღვანელობს ჯგუფს. დაფინანსება არ 
ფარავს მგზავრობისა და სავალდებულო 
ექსკურსიების ხარჯებს.
 
ვიზიტის მაქსიმალური ხანგრძლივობაა 12 
დღე. ჯგუფში წარმოდგენილი უნდა იყოს 
არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 50 სტუდენტისა/
დოქტორანტისა.

ჯგუფს კავშირი უნდა ჰქონდეს გერმანიაში 
აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელთან.
პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია სა-
მუსიკო სფეროს ყველა მიმართულების 
სტუდენტს.

*შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები

განაცხადის წარდგენის პროცედურა 

სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de 

საჭირო დოკუმენტები:
 

განაცხადის ფორმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე); 
დაფინანსების გეგმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
პროექტის აღწერა საკონცერტო 
აქტივობების დროის გეგმის ჩათვლით;
მონაწილეთა სია;
ჩანაწერები CD-ზე 2 ეგზემპლარად 
(იგზავნება ფოსტით), ასევე 

ჩანაწერები MP3-ფორმატში (იგზავნება 
ელექტრონულად, მეილის დანართის 
სახით); 

საზღვარგარეთის უმაღლეს სას-
წავლებელთან კავშირის დამა-
დასტურებელი დოკუმენტი.

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო 
უწყების ფინანსური მხარდაჭერით. 

www.daad.de     Infos & Services für 
Hochschulen     Programmausschrei-
bungen finden     Konzertreisen für 
Gruppen ausländischer Studierender

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია
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ლეონჰარდ ოილერის პროგრამა 
Leonhard-Euler-Programm

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 
ერთობლივი კვლევითი პროექტები პარ-
ტნიორ უმაღლეს სასწავლებლებში, რაც 
სწავლების სფეროში ახალგაზრდა კვალი-
ფიციური კადრების ჩამოყალიბებას და 
შენარჩუნებას ისახავს მიზნად.

პროგრამის მიზანი
ახალგაზრდა მეცნიერების/სტუდენტების 
ინტენსიური ურთიერთობის 
ხელშეწყობა გერმანიის უმაღლეს 
სასწავლებლებთან; 
ახალგაზრდა კადრების 
კვალიფიკაციის ამაღლება;
სტრუქტურული ცვლილებების 
განხორციელება ბოლონიის პროცესის 
ფარგლებში.

 
განაცხადის წარმდგენი

განაცხადის წარდგენა შეუძლია გერმანიაში 
აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელს, 
რომელიც უკვე თანამშრომლობს პროგ-
რამის მონაწილე ქვეყნის (ბელარუსი, მოლ-
დოვა, რუსეთი, უკრაინა, საქართველო, 
ცენტრალური აზიის, სამხრეთ კავკასიისა 
და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები) 
უმაღლეს სასწავლებელთან. პროგრამაში 

მონაწილეობა შეუძლიათ საინჟინრო და 
აგრარული მეცნიერებების, ასევე სამედი-
ცინო და საბუნებისმეტყველო სფეროს, 
სამართლის, ეკონომიკისა და სოციალური 
მეცნიერებების წარმომადგენლებს. 

მიზნობრივი ჯგუფი და დაფინანსება

სტიპენდიები ადგილობრივი 
გამოყენებისთვის (Sur-Place) 
ქართველი მაგისტრანტებისა და 
დოქტორანტებისთვის (თვეში 150 
ევრო*), რომლებიც სამაგისტრო ან 
სადოქტორო ნაშრომის დასრულებაზე 
მუშაობენ თავიანთ ქვეყანაში. 
დაფინანსების ხანგრძლივობა 
შეადგენს 7-9 თვეს. 
მოკლევადიანი სტიპენდიები ქართველი 
მაგისტრანტებისა (თვეში 850 ევრო*) 
და დოქტორანტებისთვის (თვეში 
1.200 ევრო*) სწავლისა და კვლევითი 
სტაჟირების მიზნით გერმანიაში. 
ვიზიტის ხანგრძლივობაა 1-3 თვე, 
ფინანსდება ასევე მგზავრობა 
(525 ევრო*). 

განმარტება: ორივე სტიპენდიის (იხ. წინა 
ორი პუნქტი) ხანგრძლივობა შეადგენს 
ჯამურად 10 თვეს, თითოეულ პროექტში 
მონაწილე სტიპენდიატების რაოდენობა 
არ უნდა აღემატებოდეს ათს. თითოეული 
მათგანი ღებულობს სტიპენდიას 
ადგილობრივი გამოყენებისთვის (Sur-
Place, 7-9 თვე) და ასევე სტიპენდიას 
გერმანიაში ვიზიტისთვის (1-3 თვე). 
დაფინანსება გაიცემა მხოლოდ იმ მა-
გისტრანტებსა და დოქტორანტებზე, რო-
მელთაც აქამდე არ ჰქონიათ მიღებული 
მსგავსი სტიპენდია. 

ქართული უმაღლესი სასწავლებლის 
პედაგოგის ვიზიტი გერმანიაში, 
კერძოდ კი, პარტნიორ უმაღლეს 
სასწავლებელში, თანამშრომლობის 
კოორდინაციისა და სტიპენდიატების 
სამეცნიერო ხელმძღვანელობის მიზნით 
(არაუმეტეს 7 დღისა, დღიური თანხა 89 
ევრო*, მგზავრობის თანხა 525 ევრო*). 

სახელმძღვანელოები 
(ქართველი მაგისტრანტებისა და 
დოქტორანტებისთვის), რომელთა 
საჭიროებაც გერმანიაში ვიზიტისას 
გაჩნდა (თანხა 100 ევრომდე* ერთ 
პერსონაზე). 

DAAD-ის დაფინანსების მაქსიმალური 
ოდენობა შეადგენს 20.000 ევროს*.

*შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები

პროგრამაში მონაწილეობის 
წინაპირობები

დაფინანსების მიღების პერიოდში მაგის-
ტრანტები და დოქტორანტები უნდა სწავ-
ლობდნენ ერთსა და იმავე ფაკულტეტზე 
(ცალკეულ დასაბუთებულ შემთხვევაში 
დასაშვებია განსხვავებული ფაკულ-
ტეტებიც), სამაგისტრო ან სადოქტორო 
პროგრამის ბოლო საფეხურზე,  ისინი უნდა 
მუშაობდნენ სამაგისტრო / სადოქტორო 
ნაშრომზე  ადგილობრივი და გერმანიის 
უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგების 
ერთობლივი ხელმძღვანელობით.
 

განაცხადის წარდგენის პროცედურა 

სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი შე-
საბამის ვადაში უნდა აიტვირთოს DAAD-ის 
ონლაინ პორტალზე: www.mydaad.de

საჭირო დოკუმენტები:

განაცხადის ფორმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
დაფინანსების გეგმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
პროექტის აღწერა (არაუმეტეს 10 გვ./A4) 
შემდეგი საკითხების გათვალისწინებით: 
- არსებული თანამშრომლობის 

მიმოხილვა და საანგარიშო მოხსენება; 
- პროექტის მიზნები (დარგობრივი 

მიმართულება, სამიზნე ჯგუფი);
- პროექტის აქტივობები (სტიპენდიატთა 

შერჩევის მეთოდი და კრიტერიუმები, 
წარსადგენი ნაშრომები, კანდიდატთა და 
თემის ხელმძღვანელთა დასახელება);

მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების 
ავტობიოგრაფიები;
მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების 
მიმდინარე ნიშნები.

www.daad.de     Infos & Services für 
Hochschulen     Programmausschrei-
bungen finden     Leonhard Euler-
Programm

ოქტომბრის დასაწყისი

თებერვლის შუა რიცხვები

1 წელი / სექტემბრის დასაწყისი - 
მომდევნო წლის აგვისტოს ბოლო 

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

კონკურსის გამოცხადებაკონკურსის გამოცხადება

განაცხადის წარდგენის ვადაგანაცხადის წარდგენის ვადა

პროგრამის განხორციელებაპროგრამის განხორციელება

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო 
უწყების ფინანსური მხარდაჭერით. 
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პროგრამა ითვალისწინებს დარგობრივი 
სემინარების, ვორქშოპების, სიმპოზიუმების, 
საზაფხულო სკოლების და კონფერენციების 
ჩატარებას პარტნიორ ქვეყანაში და/ან 
გერმანიაში. პროგრამა მოიცავს შემდეგ 
ქვეყნებს: ბელარუსი, მოლდოვა, რუსეთი, 
უკრაინა, სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრა-
ლური აზიის ქვეყნები (აზერბაიჯანი, 
საქართველო, სომხეთი, თურქმენეთი, 
ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი).

პროგრამის მიზანი
დიალოგის ხელშეწყობა და 
სამოქალაქო საზოგადოების 
განვითარება პროგრამაში  
ჩართულ ქვეყნებში;
სტრატეგიების განვითარება 
კონფლიქტების მოგვარებისა და 
პოლიტიკური დაძაბულობის 
განმუხტვის მიზნით;
კონფლიქტების კვლევა, 
ინსტრუმენტების შექმნა მათი 
გადაჭრისა და პრევენციისთვის; 
დემოკრატიზაციის, სამართლებრივი 
სახელმწიფოს შენების და 
უმცირესობათა უფლებების დაცვის, 
სახელმწიფოებრივი მართვის 
პროცესის ხელშეწყობა.

აღმოსავლეთ-დასავლეთის დიალოგი
Ost-West-Dialog

ივნისის შუა რიცხვები

სექტემბრის დასაწყისი

იანვრის დასაწყისი – დეკემბრის ბოლო 

კონკურსის გამოცხადებაკონკურსის გამოცხადება

განაცხადის წარდგენის ვადაგანაცხადის წარდგენის ვადა

პროგრამის განხორციელებაპროგრამის განხორციელება

განაცხადის წარმდგენი

განაცხადის წარდგენა შეუძლია გერმანიაში 
აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელს,
შესაბამისად, მის შემადგენლობაში შე-
მავალ ინსტიტუტს ან კვლევით ორგა-
ნიზაციას, რომელიც პროგრამაში მო-
ნაწილე ქვეყნებთან (ამ შემთხვევაში, 
საქართველოსთან) თანამშრომლობს.

დაფინანსება

პროგრამა უნდა ითვალისწინებდეს მხა-
რეთა შეხვედრებს, რომლებშიც გერმანელი 
და ქართველი სტუდენტები, დოქტორანტები 
და მეცნიერები მიიღებენ მონაწილეობას.

ასევე შესაძლებელია რეგიონალური თუ 
მულტინაციონალური პროექტების და-
გეგმვა და მათში მეზობელი ქვეყნების 
სტუდენტებისა და დოქტორანტების ჩართვა. 
ამ შემთხვევაში, საჭიროა, დასაბუთდეს 
მათი მონაწილეობის აუცილებლობა.

პროექტის მასშტაბის მიხედვით, და-
ფინანსების მაქსიმალური თანხაა 40.000 
ევრო*. 

დასაშვებია დამატებითი სახსრების 
გამოყოფა კვლევითი პროექტებისათვის, 
რომელთაც ახალგაზრდა მეცნიერები 
და უმაღლესი სასწავლებლის ლექ-
ტორები განახორციელებენ გერმანიაში 
ან პროგრამის მონაწილე ქვეყნებში. 
დაფინანსებული ღონისძიების (სემინარი, 
ვორქშოპი და ა.შ.) ფარგლებში შესაძლოა 
მასში ჩაერთოს 3 უცხოელი სტუდენტი, 
მაგისტრანტი, დოქტორანტი, ლექტორი ან 
პროფესორი (3 თვემდე ხანგრძლივობის 
მოკლევადიანი კვლევითი ვიზიტით გერ-

მანიაში) და 3 გერმანელი სტუდენტი, 
მაგისტრანტი, დოქტორანტი, ლექტორი ან 
პროფესორი (3 თვემდე ხანგრძლივობის 
სასწავლო ვიზიტით პროგრამის მონაწილე 
ქვეყანაში). 

პროგრამა განკუთვნილია ყველა სამეც-
ნიერო დისციპლინისათვის, რომელიც 
ეხმიანება პროგრამის მიზნებს.

*შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები

განაცხადის წარდგენის პროცედურა 

სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de

საჭირო დოკუმენტები:

განაცხადის ფორმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
დაფინანსების გეგმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
პროექტის განსახორციელებლად სა-
ჭირო ღონისძიებათა აღწერილობა 
შემდეგი კომპონენტების გათვალისწი-
ნებით: სამეცნიერო დისციპლინა, 
პროგრამის გეგმა და შინაარსი, 
მონაწილეთა შერჩევის კრიტერიუმები, 
ხანგრძლივობა, რეფერენტებისა და 
ლექტორების კვალიფიკაცია, აგრეთვე 
პროექტის კონკრეტული მიზანი და მისი 
შედეგის გრძელვადიანი პერსპექტივა, 
დროის გეგმა;
განაცხადის ფორმა კვლევითი 
ვიზიტისთვის;
პარტნიორებთან მიღწეული 
შეთანხმებების დამადასტურებელი 
დოკუმენტაცია.

www.daad.de     Infos & Services für 
Hochschulen     Programmausschrei-
bungen finden     Ost-West-Dialog. 
Akademischer Austausch und wissen-
schaftliche Kooperation für Sicherheit, 
Zusammenarbeit und zivilgesellschaft-
liche Entwicklung in Europa 

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო 
უწყების ფინანსური მხარდაჭერით. 
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საჭირო დოკუმენტები: 

განაცხადის ფორმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
დაფინანსების გეგმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
პროექტის დახასიათება;
დოცენტების ავტობიოგრაფიები 
(არაუმეტეს 1 გვ./A4);
საზაფხულო სკოლის პროგრამა 
(ტაბელარული ფორმა).

პროგრამა ითვალისწინებს გერმანიის 
ფარგლებს გარეთ საზაფხულო სკოლების 
მოწყობას უცხოელი სტუდენტებისა და/
ან დოქტორანტებისთვის. ამ გზით მათ 
საშუალება ეძლევათ, მიიღონ უახლესი 
ინფორმაცია გერმანიის მიღწევების შესახებ 
საუნივერსიტეტო და კვლევით სფეროებში, 
იმავდროულად კი ახლოს გაეცნონ 
გერმანიის კულტურასა და ტრადიციებს.

პროგრამის მიზანი
კვალიფიცირებული უცხოელი 
სტუდენტებისა და ახალგაზრდა 
მეცნიერების მოძიება; 
დარგობრივი კვალიფიკაციის 
ამაღლება, გერმანულ და ქართულ 
მხარეებს შორის კავშირების გამყარება 
აკადემიურ და კულტურულ დონეზე; 
გერმანული საუნივერსიტეტო 
და კვლევითი სივრცის უკეთ 
გაცნობა. სამუსიკო უმაღლესი 
სასწავლებლებისა და ხელოვნების 
აკადემიების შემთხვევაში, აქტუალური 
მოვლენებისთვის თვალის მიდევნება. 

განაცხადის წარმდგენი 

განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია გერ-
მანიაში აკრედიტებული სახელმწიფო ან 

საზაფხულო სკოლები საზღვარგარეთ
Sommerschulen im Ausland 

ივნისის შუა რიცხვები 

12 სექტემბერი 

იანვრის დასაწყისი – დეკემბრის ბოლო

კონკურსის გამოცხადებაკონკურსის გამოცხადება

განაცხადის წარდგენის ვადაგანაცხადის წარდგენის ვადა

პროგრამის განხორციელებაპროგრამის განხორციელება

კერძო უმაღლესი სასწავლებლისთვის. 
საჭიროების შემთხვევაში, მათთან ერთად 
განაცხადის წარდგენის უფლება აქვთ 
კვლევით ინსტიტუტებსაც. 

მიზნობრივი ჯგუფი

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია 
ყველა დისციპლინას, მათ შორის მუსიკისა 
და ხელოვნების სფეროებსაც. საზაფხულო 
სკოლის ხანგრძლივობა მოიცავს 1-დან 
4 კვირამდე პერიოდს. მასში შესაძლოა 
ჩართული იყოს სულ მცირე 10 უცხოელი 
მონაწილე, რომელთა სიაც თან უნდა 
დაერთოს განაცხადს. 

დაფინანსება

დაფინანსების მიღების შემთხვევაში 
DAAD-ის მიერ ანაზღაურდება გერმანელი 
დოცენტის ჰონორარი და მისი მგზავრობა, 
სარეკლამო ბროშურის ბეჭდვა, სხვა სახის 
ხარჯები (ქირა, ქეითერინგი, ავტობუსის 
დაქირავება და სხვ.), ასევე დამხმარე პერ-
სონალის (პრაქტიკანტი) დასაქმება. 
პროგრამის დაფინანსებისთვის მოთხოვ-
ნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 
25.000 ევროს* ერთ საზაფხულო სკო-
ლაზე. თუ საზაფხულო სკოლა ერთ ან 
რამდენიმე ონლაინ კომპონენტს მოიცავს, 
დაფინანსება შესაძლოა გაიზარდოს 5.000 
ევრომდე*. 

*შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები

განაცხადის წარდგენის პროცედურა

სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de 

www.daad.de     Infos & Services für 
Hochschulen     Programmausschrei-
bungen finden     Sommerschulen im 
Ausland

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო 
უწყების ფინანსური მხარდაჭერით. 
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უნაღდო ანგარიშსწორებით. დაგროვილი 
ბიუჯეტით მასპინძელ უმაღლეს სასწავ-
ლებელს შეუძლია დაფაროს საო-
რგანიზაციო ხარჯები (მაგ.: ჰონორარი 
მომხსენებლებისთვის, კულტურული პროგ-
რამა, მონაწილეების განთავსება და კვება, 
ქირა, სასწავლო მასალა და სხვ.) 

სტიპენდიატები DAAD-ისგან ნაწილობრივ 
დაფინანსებას ღებულობენ. ეს უკანასკნელი 
გულისხმობს სამგზავრო თანხას (525 
ევრო*), სტიპენდიას (ფიქსირებული თანხა 
300 ევრო*) და საზაფხულო სკოლაში 
მონაწილეობის საფასურს (არაუმეტეს 650 
ევროსი*). საზაფხულო სკოლაში მონა-
წილეობისას წარმოქმნილი ხარჯების 
გარკვეულ ნაწილს გერმანელი სტუდენტი 
თავად ფარავს. 

*შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები

პროგრამის „Go East - Sommeschulen“ 
ფარგლებში DAAD აფინანსებს გერ-
მანელი სტუდენტების მონაწილეობას 
საზღვარგარეთის (სამხრეთ-აღმოსავლეთ, 
ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, 
ასევე დსთ-ს ქვეყნები) უმაღლესი სას-
წავლებლების მიერ ორგანიზებულ საზა-
ფხულო სკოლებში. მასპინძელი ქვეყნის 
საგანმანათლებლო სისტემის გაცნობის 
შემდეგ გერმანელი სტუდენტები ხშირად 
უფრო ხანგრძლივი ვადით – სამაგისტრო 
ან სადოქტორო საფეხურის გავლის 
მიზნით ჩამოდიან საქართველოში. 
საზაფხულო კურსის ორგანიზატორი 
უმაღლესი სასწავლებლისთვის კი ეს 
ევროპულ საგანმანათლებლო სისტემაში 
ინტეგრაციისა და ინტერნაციონალიზაციის 
მორიგი შესაძლებლობაა.  

განაცხადის წარდგენა 

განაცხადს საზაფხულო სკოლის ჩატარების 
შესახებ საზღვარგარეთ (ამ შემთხვევაში, 
საქართველოში) აკრედიტებული უმაღლესი 
სასწავლებელი წარადგენს.
საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის  
შესახებ განაცხადის წარდგენა შეუძ-

Go East - საზაფხულო სკოლები 
Go East - Sommerschulen 

ნოემბრის დასაწყისი 

აგვისტოს შუა რიცხვები - 
სექტემბრის ბოლო

12 - 21 დღე 

განაცხადის წარდგენის ვადაგანაცხადის წარდგენის ვადა

პროგრამის განხორციელებაპროგრამის განხორციელება

პროგრამის ხანგრძლივობაპროგრამის ხანგრძლივობა

ლიათ გერმანელ სტუდენტებს, რომ-
ლებიც უკვე სწავლობენ გერმანიის 
უმაღლეს სასწავლებელში, მაგრამ არა 
დოქტორანტებს. ცალკეულ შემთხვევაში 
სკოლაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია 
ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქესაც. 

გერმანელი სტუდენტი განაცხადს საზა-
ფხულო სკოლაში მონაწილეობის შესახებ 
საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავლე-
ბელში წარადგენს, დაფინანსების მისა-
ღებად კი ის პარალელურად DAAD-ს 
მიმართავს. განაცხადის წარდგენისთვის 
დადგენილი ვადის ამოწურვის შემდეგ, 
საზაფხულო სკოლის ორგანიზატორი უმაღ-
ლესი სასწავლებელი DAAD-ს უგზავნის 
შერჩეული კანდიდატების სიას. 
სკოლის მონაწილეებისათვის განაცხადის 
წარდგენის ვადას ადგენს საზღვარგარეთის 
უმაღლესი სასწავლებელი. ის ემთხვევა 
DAAD-ში განაცხადის წარდგენის ვადას.

დაფინანსება

დაფინანსება გაიცემა საზღვარგარეთის 
უმაღლესი სასწავლებლების მიერ ორგა-
ნიზებული საზაფხულო სკოლებისთვის. 
DAAD-ის მიერ საზაფხულო სკოლის 
დაფინანსების შემთხვევაში გრანტი გაიცემა 
არა უშუალოდ ორგანიზატორ უმაღლეს 
სასწავლებელზე, არამედ საზაფხულო სკო-
ლის  მონაწილეზე (სტიპენდიის სახით). 
ორგანიზატორს შეუძლია დააწესოს 
საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის 
საფასური და ამ გზით მოიზიდოს თანხები. 
აღნიშნულ საფასურს გერმანელი სტუდენტი 
უნაზღაურებს პირდაპირ საზღვარგარეთის 
უმაღლეს სასწავლებელს ნაღდი ან 

www.daad.de     Im Ausland studieren, 
forschen & lehren     Praktika     
GoEast     Sommer- und Winterschulen

ან ვებგვერდზე: goeast.daad.de     
Sommer-und Winterschulen

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტროს ფინანსური 
მხარდაჭერით.

განაცხადის წარდგენის პროცედურა 

საჭირო დოკუმენტები:

განაცხადის ფორმა;  
საზაფხულო სკოლის კონცეფცია 
(არაუმეტეს 2 გვ./A4); 
პროგრამის წინასწარი ვერსია.  
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პროგრამა ხორციელდება ორი 
მიმართულებით:  

1-ლი მიმართულება: Go East – აღმოსავ-
ლეთ ევროპის დღეები გერმანიის უმაღლეს 
სასწავლებელში (მცირე საინფორმაციო 
შეხვედრები პროგრამის მონაწილე რეგი-
ონების გასაცნობად);

მე-2 მიმართულება: გერმანელი პროფესო-
რების ან უმაღლესი სასწავლებლის 
წარმომადგენლების გაცნობითი სახის 
ვიზიტები სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრა-
ლური აზიის ქვეყნებში, რაც უმაღლეს 
სასწავლებლებს შორის პარტნიორული 
ურთიერთობის ჩამოყალიბებას ისახავს 
მიზნად. 

პროგრამის მიზნები 

სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულთა 
შორის ინტერესის გაღრმავება  
სასწავლო და კვლევითი ვიზიტების, 
ასევე პრაქტიკული კურსების მიმართ 
აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპის, 
სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური 
აზიის ქვეყნებში;  
თანამშრომლობის გაფართოება  
გერმანიისა და ზემოთ 
ჩამოთვლილი ქვეყნების 
უმაღლეს სასწავლებლებს შორის;  
თანამშრომლობის გზით პარტნიორ 
უმაღლეს სასწავლებლებში 
ინტერნაციონალიზაციის პროცესის 
ხელშეწყობა. 

Go East – თანამშრომლობა აკადემიურ სფეროში 
Go East – Osteuropatage und Projektanbahnungsreisen

ოქტომბრის შუა რიცხვები 

იანვრის დასაწყისი – დეკემბრის ბოლო

განაცხადის წარდგენის ვადაგანაცხადის წარდგენის ვადა

პროგრამის განხორციელებაპროგრამის განხორციელება

განაცხადის წარმდგენი 

განაცხადის წარდგენა შეუძლია გერმანიაში 
აკრედიტებულ სახელმწიფო ან კერძო 
უმაღლეს სასწავლებელს. 

მიზნობრივი ჯგუფი 

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ 
ბაკალავრებს, მაგისტრანტებს, დოქტო-
რანტებს, პოსტდოკებს, ახალგაზრდა მეც-
ნიერებსა და პროფესორებს. პროგრამა 
განკუთვნილია ყველა სამეცნიერო დის-
ციპლინისათვის. 

დაფინანსება

DAAD-ის მიერ გამოყოფილი დაფინანსების 
მაქსიმალური ოდენობა შესაძლოა შე-
ადგენდეს 40.000 ევროს*, მათ შორის 
თითოეული მიმართულებისთვის განსაზღ-
ვრულია შემდეგი ხარჯები: 

1-ლი მიმართულება: 30.000 ევრო*

პერსონალის ხარჯები პროექტის 
განხორციელებისა და 
კონსულტირებისთვის; 
ჰონორარი მომხსენებლებისთვის;
ხარჯები საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის უზრუნველყოფისთვის 
(მაგ.: ბეჭდური და/ან ციფრული 
სარეკლამო მასალა); 
ხარჯები სხვა სერვისებისთვის 
(მაგ.:  ქეითერინგი და სხვ.).  

მე-2 მიმართულება: 10.000 ევრო*

პერსონალის ხარჯები პროექტის 
განხორციელებისა და 
კონსულტირებისთვის;
პროექტში მონაწილე პერსონალის 
მგზავრობისა და მათი გერმანიაში 
ყოფნის ხარჯები. 

*შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები

განაცხადის წარდგენის პროცედურა 

სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de

საჭირო დოკუმენტები:

განაცხადის ფორმა  
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
დაფინანსების გეგმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
უმაღლესი სასწავლებლის 
ხელმძღვანელობის თანხმობა.

1-ლი მიმართულება:

პროექტის აღწერა (არაუმეტეს 
5 გვ./A4), რომელშიც დეტალურად 
იქნება გაწერილი პროგრამის მიზანი, 
მიზნობრივი ჯგუფი, პარტნიორები, 
ღონისძიებათა ფორმატი და შინაარსი; 
პროგრამის სამუშაო ვერსია 
და რეფერენტების მოკლე 
ავტობიოგრაფიები.

მე-2 მიმართულება:

პროექტის აღწერა (არაუმეტეს 
5 გვ./A4), რომელშიც უნდა განიმარტოს, 
თუ რა ეტაპზეა განაცხადის წარდგენის 
მომენტში თანამშრომლობა. დოკუმენტი 
უნდა შეიცავდეს ასევე ვიზიტის 
მონაწილეთა სიას, მოსანახულებელი 
მომავალი პარტნიორი უმაღლესი 
სასწავლებლების ნუსხას, ვიზიტის 
პროგრამას და ინფორმაციას 
თანამშრომლობის ფორმის შესახებ.

www.daad.de     Infos & Services für 
Hochschulen     Programmausschrei-
bungen finden     Go East – Osteuropa-
tage und Projektanbahnungsreisen  

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტროს ფინანსური 
მხარდაჭერით.
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მიზნობრივი ჯგუფი და დაფინანსება

გერმანელი მეცნიერების (Post-
doc), დოცენტების, ლექტორების, 
ასისტენტების და ადმინისტრაციული 
პერსონალის მობილობა საქართველოს 
უმაღლეს სასწავლებელში სასწავლო 
და სამეცნიერო მიზნით;
გერმანელი სტუდენტების, 
მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების 
მობილობა (მგზავრობის ხარჯი 525 
ევრო*) საქართველოს უმაღლეს 
სასწავლებელში სასწავლო და 
სამეცნიერო მიზნით;
ქართველი მეცნიერების (Post-
doc), დოცენტების, ლექტორების, 
ასისტენტების, ადმინისტრაციული 
პერსონალის ვიზიტები გერმანიის 
პარტნიორ უმაღლეს სასწავლებელში 
კვლევისა და სწავლის მიზნით 
საბიუჯეტო წლის ერთ თვემდე 
პერიოდით (ანაზღაურებადი თანხა 
2.000 ევრო* თვეში); 
ქართველი დოქტორანტების სასწავლო 
და კვლევითი ვიზიტები გერმანიის 
პარტნიორ უმაღლეს სასწავლებელში 
საბიუჯეტო წლის სამ თვემდე პერიოდით 
(თანხა 1.200 ევრო* თვეში); 
ქართველი სტუდენტების და 
მაგისტრანტების სასწავლო ვიზიტები 
გერმანიის პარტნიორ უმაღლეს 
სასწავლებელში საბიუჯეტო წლის 6 
თვემდე პერიოდით (ანაზღაურებადი 
თანხა სტუდენტებისათვის 750 ევრო* 
თვეში, მაგისტრანტებისათვის 
850 ევრო* თვეში);
გერმანელი და ქართველი მეცნიერების 

აღმოსავლეთის პარტნიორობა
Ostpartnerschaften 

პროგრამა ითვალისწინებს გერმანიისა 
და საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავ-
ლებლებს შორის გრძელვადიანი თანამ-
შრომლობის ხელშეწყობას. პარტნიორებად 
მოიაზრება აღმოსავლეთ-ცენტრალური, 
სამხრეთ-აღმოსავლეთ და აღმოსავლეთ 
ევროპის, აგრეთვე კავკასიისა და ცენ-
ტრალური აზიის ქვეყნები.

პროგრამის მიზანი 

გერმანულ და ქართულ უმაღლეს 
სასწავლებლებს შორის არსებული 
პარტნიორული ურთიერთობის 
გამყარება და ახალი გრძელვადიანი 
თანამშრომლობის ინიცირება;
პარტნიორობის გაფართოება 
სწავლებისა და კვლევის სფეროში; 
გერმანული და ქართული 
უმაღლესი სასწავლებლების 
ინტერნაციონალიზაციის პროცესის 
ხელშეწყობა.

განაცხადის წარმდგენი 

განაცხადის წარდგენა შეუძლია გერმანიაში 
აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელს, 
კერძოდ, მის საზღვარგარეთის განყო-
ფილებას. პროგრამა ცხადდება ყველა 
დისციპლინისთვის. 

აპრილის დასაწყისი 

ივნისის ბოლო 

იანვრის დასაწყისი - დეკემბერის ბოლო 

კონკურსის გამოცხადებაკონკურსის გამოცხადება

განაცხადის წარდგენის ვადაგანაცხადის წარდგენის ვადა

პროგრამის განხორციელებაპროგრამის განხორციელება

(Postdoc), დოცენტების, ლექტორების, 
ასისტენტების, ადმინისტრაციული 
პერსონალის, აგრეთვე სტუდენტებისა და 
მაგისტრანტების მობილობა და ვიზიტები 
მულტილატერალური ღონისძიებების  
ფარგლებში.

დაფინანსება ითვალისწინებს პროექტის 
განსახორციელებლად აუცილებელი მიზ-
ნობრივი ხარჯების სრულ დაფარვას. 
ანაზღაურებას არ ექვემდებარება მუზეუმე-
ბისა და ქალაქების დათვალიერების, ენის 
კურსებისა და ექსკურსიების საფასური. 
პირველადი განაცხადის შემთხვევაში 
დაფინანსების მაქსიმალურმა თანხამ 
შესაძლოა შეადგინოს 20.000 ევრო* 
საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, ხოლო 
განმეორებითი განაცხადისას მაქსიმალური 
თანხაა 100.000 ევრო* თითოეული სა-
ბიუჯეტო წლისათვის. 

*შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები

განაცხადის წარდგენის პროცედურა 

სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de

საჭირო დოკუმენტები:

განაცხადის ფორმა  
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
დაფინანსების გეგმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
პროექტის აღწერა;
განმეორებითი განაცხადის შემთხვევაში 
ივსება შესაბამისი ფორმულარი;

საპარტნიორო შეთანხმება 
ინტერდისციპლინარული 
თანამშრომლობის შესახებ, 
გაფორმებული მოცემულ უმაღლეს 
სასწავლებელსა და მის პარტნიორ 
უმაღლეს სასწავლებლებს შორის, 
გამონაკლის შემთხვევებში, 
თანამშრომლობის ხელშეკრულება 
კვლევით დაწესებულებასთან. 

www.daad.de     Infos & Services für 
Hochschulen     Programmausschrei-
bungen finden     Ostpartnerschaften 

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო 
უწყების ფინანსური მხარდაჭერით. 
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დარგობრივი პარტნიორობა უმაღლესი 
სასწავლებლებისათვის განვითარების 
ეტაპზე მყოფ ქვეყნებში 

Fachbezogene Partnerschaften mit 
Hochschulen in Entwicklungsländern 

პროგრამა ითვალისწინებს გერმანიისა 
და განვითარების ეტაპზე მყოფი ქვეყნების 
უმაღლეს საწავლებლებს შორის თანამ-
შრომლობას დარგობრივ დონეზე. 

პროგრამის მიზანი 

პროგრამის გრძელვადიანი მიზანია, 
გერმანიასა და მის პარტნიორ ქვეყნებში 
მსოფლიო დონის, კონკურენტუნარიანი 
უმაღლესი სასწავლებლების განვითარების 
ხელშეწყობა. 

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 
თანამშრომლობა უმაღლეს სასწავ-
ლებლებს შორის, რომელიც მიზნად 
ისახავს სასწავლო გეგმების სრულყოფას, 
სასწავლო მოდულების განვითარებას, 
საერთაშორისო პროგრამების შექმნას, 
აგრეთვე ორივე უნივერსიტეტის მიერ 
გაცემული დიპლომების აღიარებას. 

განაცხადის წარმდგენი

განაცხადის წარდგენა შეუძლია გერმანიის 
უმაღლეს სასწავლებელს, რომელიც მზადაა  
წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, 
ინსტიტუციურ და დისციპლინარულ დონეზე 

საჭირო დოკუმენტები:

განაცხადის ფორმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
დაფინანსების გეგმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
პროექტის აღწერილობა (არაუმეტეს 
10 გვ./A4, გერმანულ ან ინგლისურ 
ენაზე, პოტენციურ პარტნიორ(ებ)თან 
შეთანხმებული და მათი ხელმოწერით 
დადასტურებული) შემდეგი 
კომპონენტების გათვალისწინებით: 

- ამოსავალი მდგომარეობა,            
საკითხის აღწერა, დასაბუთება; 

- პირდაპირი და არაპირდაპირი 
მიზნობრივი ჯგუფები; 

- პროექტის მიზნები;
- პროექტის კონცეფცია;
- გერმანელი და უცხოელი მეცნიერების
 ჩართულობა;

- პროექტის წარმატების რისკები; 

პროექტის დაგეგმარების მიმოხილვა;
საზღვარგარეთის უმაღლესი 

აპრილის დასაწყისი 

ივნისის ბოლო 

იანვრის დასაწყისი - დეკემბერის ბოლო 

კონკურსის გამოცხადებაკონკურსის გამოცხადება

განაცხადის წარდგენის ვადაგანაცხადის წარდგენის ვადა

პროგრამის განხორციელებაპროგრამის განხორციელება

სასწავლებლის მკაფიო დასაბუთება, 
თუ რა განაპირობებს მის ინტერესს 
ხსენებულ პროექტში;
პროექტის მონაწილე უმაღლესი 
სასწავლებლების მოკლე დახასიათება;
უმაღლესი სასწავლებლის 
ხელმძღვანელობის თანხმობა; 
პროექტის აღწერა (მოკლე ვერსია);
დოკუმენტურად დაუსაბუთებელი 
ხარჯების წინასწარი გაანგარიშება.

ითანამშრომლოს პარტნიორ უმაღლეს 
სასწავლებელთან. განაცხადის უშუალო 
წარმდგენია უმაღლესი სასწავლებლის 
მოქმედი პედაგოგი.

დაფინანსება

დაფინანსების ოდენობამ, რომელიც გერ-
მანიისა და საზღვარგარეთის უმაღლესი 
სასწავლებლების თანამშრომლობის მიზ-
ნით გაიცემა, შესაძლოა შეადგინოს 50.000 
ევრო* წელიწადში. პროგრამაში მონა-
წილეობა შეუძლია ყველა დისციპლინას. 
პროექტის მაქსიმალური ხანგრძლივობაა 
4 წელი. 

მრავალმხრივი პარტნიორობის შემთხვე-
ვაში შესაძლებელია დამატებით თითო-
ეულ საბიუჯეტო წელიწადზე 20.000 ევროს* 
გამოყოფა. პროექტისთვის საფუძვლის 
ჩასაყრელად რეკომენდებულია პროგრამის 
„Fact Finding Missions“ გამოყენება. 

დაფინანსება, პირველ რიგში, ითვა-
ლისწინებს პარტნიორი უმაღლესი სასწავ-
ლებლების პედაგოგების გაცვლას. ასევე, 
სამეცნიერო კადრების, დოქტორანტების 
და სტუდენტების მობილობას გერმანიასა 
და საქართველოში.

*შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები

განაცხადის წარდგენის პროცედურა 
  
სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de 

www.daad.de      Infos & Services für 
Hochschulen      Programmaussch-
reibungen finden      Fachbezogene 
Partnerschaften mit Hochschulen in 
Entwicklungsländern

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების 
სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით.
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გამოყენებით მეცნიერებათა უმაღლესი 
სასწავლებლების ინტერნაციონალიზაცია 
Internationalisierung der Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften/Fachhochschulen („HAW.International“) 

პროგრამის განხორციელებით DAAD 
მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს გამოყე-
ნებით მეცნიერებათა უმაღლესი სას-
წავლებლების ინტერნაციონალიზაციას. 
პროგრამის მიზნობრივი სპექტრის მრა-
ვალფეროვნებიდან გამომდინარე, ერთმა-
ნეთისგან განასხვავებენ A და B მოდულს.  
მოდული A მიზნად ისახავს პროფესიული 
და გამოყენებით მეცნიერებათა უმაღლესი 
სასწავლებლების მხარდაჭერას ინტერ-
ნაციონალიზაციის პროცესში. 
მოდული B კი ითვალისწინებს სასწავლებ-
ლების მხრიდან მათივე პარტნიორების 
მხარდაჭერით, საერთაშორისო დონის, 
პრაქტიკაზე ორიენტირებული ან დუალური 
სისტემის მქონე აკადემიური პროგრამების 
(თუ შესაძლებელია, ორმაგი დიპლომით) 
ჩამოყალიბებას.

პროგრამის მიზანი 

პროგრამის გლობალური მიზანი ახალი, 
კონკურენტუნარიანი და მსოფლიო სტან-
დარტის შესაბამისი გამოყენებით მეც-
ნიერებათა უმაღლესი სასწავლებლების 
ჩამოყალიბებაა, რაც თავის მხრივ სტუ-
დენტების მსოფლიო სამუშაო ბაზრისთვის 
სათანადო მომზადებას შეუწყობს ხელს. 
სამომავლოდ, პროგრამა მიზნად ისახავს, 
ეკონომიკისა და წარმოების მხარდაჭერის 

აპრილის დასაწყისი 

ივნისის ბოლო 

იანვრის დასაწყისი – დეკემბრის ბოლო
მოდული A / 2 წელი; მოდული B / 4 წელი

კონკურსის გამოცხადებაკონკურსის გამოცხადება

განაცხადის წარდგენის ვადაგანაცხადის წარდგენის ვადა

პროგრამის განხორციელებაპროგრამის განხორციელება

გზით, ამ ტიპის უმაღლესი სასწავლებლის 
ინოვაციური და საგანმანათლებლო პოტენ-
ციალის გაზრდას. 

განაცხადის წარმდგენი

განაცხადის წარდგენა შეუძლიათ გერ-
მანიის სახელმწიფო ან კერძო აკრე-
დიტებულ გამოყენებით მეცნიერებათა, 
ასევე დუალური სისტემის მქონე უმაღ-
ლეს სასწავლებლებს. პროგრამა ხელმი-
საწვდომია ყველა  დისციპლინისთვის.
 
მიზნობრივი ჯგუფი 

პროექტის დაფინანსების შემთხვევაში 
მასში მონაწილეობა შეუძლიათ უმაღლე-
სი სასწავლებლის პედაგოგებს, თანამ-
შრომლებს, დოქტორანტებს, ბაკალავ-
რიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს.  

დაფინანსება

დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა 
მოდული A-სთვის შესაძლოა შეადგენდეს 
500.000 ევროს*, მოდული B-სთვის კი 
1.000.000 ევროს* (2020 წლის მონაცემები).
განაცხადის დადებითად შეფასების შემ-
თხვევაში, DAAD-ის მიერ ანაზღაურდება 
პროექტის განხოციელებისთვის საჭირო 
ყველა სახის ხარჯი: 

მოდული A (მოსამზადებელი სამუშაოები)

სტრატეგიის შემუშავება 
ინტერნაციონალიზაციის პროცესის 
განვითარებისთვის;
სამუშაო შეხვედრები სტრატეგიული 
გეგმის ჩამოყალიბების, ასევე 
მომავალი პარტნიორების (ეკონომიკის, 
პოლიტიკის, მეცნიერების სფეროდან) 
დაახლოების მიზნით; 
სტუდენტური მობილობის 

ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 
(მხარეებს შორის შეთანხმებული 
აკადემიური მოსწრების აღიარების 
ციფრული მეთოდი, სტუდენტების 
გაცვლა, სასწავლო მოდულების 
გამჭვირვალე სტრუქტურა, სწავლისა და 
სწავლების საერთო სტანდარტები);
ღონისძიებები (ვორქშოპები, 
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 
კურსები, ვებინარები); 
მოსამზადებელი და 
საკონსულტაციო ღონისძიებები;
პროექტში მონაწილე პერსონალის 
მგზავრობისა და ქვეყანაში 
ყოფნის ხარჯები; 
სტიპენდიები უცხოელი და გერმანელი 
სტუდენტებისა და დოქტორანტებისთვის 
სასწავლო და კვლევითი ვიზიტის, ასევე 
სტაჟირების განხორციელების მიზნით.

მოდული B (თანამშრომლობით 
გათვალისწინებული მიზნების 
განხორციელება)

სამუშაო შეხვედრები;
სასწავლო პროგრამების 
განვითარება და ამოქმედება; 
სტუდენტური მობილობის 
ადმინისტრაციული მართვა 
(სტუდენტების გაცვლა, სასწავლო 
მოდულების გამჭვირვალე სტრუქტურა, 
სწავლისა და სწავლების საერთო 
სტანდარტები და ა. შ.);
სტუდენტებისა და სასწავლო 
პერსონალის მობილობის მომზადება;  
პროექტში მონაწილე პერსონალის 
მგზავრობისა და ქვეყანაში 
ყოფნის ხარჯები; 
სტიპენდიები უცხოელი და გერმანელი 
სტუდენტებისა და დოქტორანტებისთვის
 

სასწავლო და კვლევითი ვიზიტის, ასევე 
სტაჟირების განხორციელების მიზნით.

განაცხადის წარდგენის პროცედურა 
სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de

საჭირო დოკუმენტები:

მოდული A და B

განაცხადის ფორმა  
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
დაფინანსების გეგმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
პროექტის აღწერა; 
პროექტის აღწერის მოკლე ვერსია; 
პროექტის დაგეგმარება;

მოდული B 

უკვე არსებული თანამშრომლობის 
შემთხვევაში, შესაბამისი 
ხელშეკრულება;
ახალდაწყებული თანამშრომლობის 
შემთხვევაში, განაცხადის წარმდგენისა 
და საზღვარგარეთის სულ მცირე 
ერთი უმაღლესი სასწავლებლის მიერ 
ხელმოწერილი განმარტებითი წერილი/
შეთანხმება (Letter of Intent).

www.daad.de     Infos & Services für 
Hochschulen     Programmausschrei-
bungen finden     HAW.International 

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტროს ფინანსური 
მხარდაჭერით.
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ინტეგრირებული საერთაშორისო პროგრამები 
ორმაგი დიპლომით
Integrierte Internationale Studiengänge 
mit Doppelabschluss
პროგრამა უზრუნველყოფს ერთობლივი, 
ორმაგი დიპლომის მქონე საერთაშორისო 
სასწავლო პროგრამების შექმნას გერ-
მანიის უმაღლესი სასწავლებლისა და 
საზღვარგარეთის პარტნიორი უმაღლესი 
სასწავლებლის მონაწილეობით.

პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია ერთობლივი და 
ორმაგი დიპლომის მქონე პროგრამების 
დაფინანსება, რაც სამომავლოდ ხელს 
შეუწყობს გერმანიის უმაღლეს სასწავ-
ლებლებში საერთაშორისო სტრუქ-
ტურების შექმნას, ასევე პედაგოგებისა და 
სტუდენტების გაცვლას.  

განაცხადის წარმდგენი

განაცხადის წარდგენა შეუძლია გერმანიაში 
აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის 
პედაგოგს.

დაფინანსება

პროგრამის ფარგლებში შესაძლოა 
დაფინანსდეს ორმაგი დიპლომის მქონე 
საერთაშორისო პროგრამები ყველა 
სპეციალობაში. თანამშრომლობა პარ-
ტნიორ უმაღლეს სასწავლებელთან და-
ფუძნებულია შინაარსობრივ მხარეზე. 
თუ გათვალისწინებულია ერთობლივი 
პროგრამის შექმნა რამდენიმე პარტნიორის 

ივნისის შუა რიცხვები

ოქტომბრის შუა რიცხვები 

აგვისტოს დასაწყისი

კონკურსის გამოცხადებაკონკურსის გამოცხადება

განაცხადის წარდგენის ვადაგანაცხადის წარდგენის ვადა

პროგრამის განხორციელებაპროგრამის განხორციელება

მონაწილეობით (ერთი და იმავე მოდელით), 
საჭიროა მოხდეს ე.წ. მულტიგანაცხადის 
წარდგენა, რომელშიც მითითებული იქნება 
ცალკეული პარტნიორების ჩამონათვალი 
და რეგიონალური თავისებურებები (დასა-
შვებია მაქსიმუმ ექვსი საერთაშორისო 
პარტნიორის მონაწილეობა).

პროექტის მოსამზადებელი ფაზა: 

პროექტის მოსამზადებელი ფაზის მიზანია 
ერთობლივი პროგრამის დაგეგმვა და 
განხორციელება მაქს. 1 წლის ვადაში. ეს 
პროცესი შესაძლოა დაფინანსდეს 10.000 
ევროს* ფარგლებში (12 თვე). დაფინანსება 
არ მოიცავს სასტიპენდიო ხარჯებს, არამედ 
სახსრებს აკადემიური პერსონალისთვის, 
ასევე  მატერიალური რესურსებისთვის.  
იმ შემთხვევაში, თუ პროექტი რამდენიმე 
პარტნიორის მონაწილეობით მიმდი-
ნარეობს, თითოეული მათგანისთვის 
10.000 ევროს* ოდენობის დაფინანსება 
გამოიყოფა.  

პროექტის განხორციელების ფაზა: 

პროექტის განხორციელების ფაზისთვის 
შესაძლოა გამოიყოს დაფინანსება წლი-
ურად 25.000 ევროს*  ფარგლებში; თან-
ხა განკუთვნილია პერსონალის ხარ-
ჯების, ჰონორარებისა და მატერიალური 
რესურსებისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ 
პროექტი რამდენიმე პარტნიორის მონა-
წილეობით მიმდინარეობს, თითოეული 
მათგანისთვის წლიურად 2.500 ევროს* 
ოდენობის დაფინანსება გამოიყოფა. 
თავდაპირველად დაფინანსება გაიცემა 
2 წლის ვადით. წარმატებული პროექტის 
გაგრძელება შესაძლებელია დამატებით 
2+4 წლით.

პროექტის დასკვნითი ფაზა: 

რვაწლიანი დაფინანსების შემდეგ, შესაძ-
ლებელია განაცხადის წარდგენა მომ-
დევნო 4 წლის დაფინანსებაზე, რომლის 
მაქსიმალურმა ოდენობამ შესაძლოა შეად-
გინოს წლიურად 7.500 ევრო*. რამდენიმე 
პარტნიორის მონაწილეობის შემთხვევაში, 
თითოეული მათგანისთვის გამოიყოფა 
დაფინანსება წლიურად 2.500 ევროს* 
ოდენობით.

*შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები

განაცხადის წარდგენის პროცედურა  

სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de

საჭირო დოკუმენტები:

განაცხადის ფორმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);  
დაფინანსების გეგმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
განაცხადის დანართები პროექტის 
შესაბამისი ფაზისათვის:

პროექტის მოსამზადებელი ფაზა / 
დანართები:

- პროექტის დახასიათება 
მოსამზადებელი ეტაპისთვის;

- გერმანიის უნივერსიტეტის 
ხელმძღვანელობის დასტური 
განაცხადის წარდგენაზე;

- ორმხრივად ხელმოწერილი 
შეთანხმება თანამშრომლობის 
შესახებ; შესაბამისად, ორივე მხარის 
მიერ ხელმოწერილი გეგმაც ;

- ორმხრივი პროგრამის სასწავლო 
გეგმა და სტრუქტურული კონცეფცია.

პროექტის განხორციელების ფაზა / 
დანართები:

- პროექტის აღწერა მისი 
ამოქმედების ეტაპისთვის;

- გერმანიის უნივერსიტეტის 
ხელმძღვანელობის დასტური 
განაცხადის წარდგენაზე;

- ორმხრივად ხელმოწერილი 
შეთანხმება თანამშრომლობის 
შესახებ;

- ერთობლივი სასწავლო და 
საგამოცდო რეგულაციები;

- ორმაგი დიპლომის 
დანართის ნიმუში;

- აკრედიტაციის ცნობა;
- აქტუალური ანგარიში (მომდევნო 

განაცხადის წარდგენისას).

პროექტის დასკვნითი ფაზა / დანართები:

- პროექტის აღწერა 
შემაჯამებელი ფაზისათვის;

- გერმანიის უნივერსიტეტის 
ხელმძღვანელობის დასტური 
განაცხადის წარდგენაზე;

- ორმხრივად ხელმოწერილი 
შეთანხმება თანამშრომლობის 
შესახებ;

- ცნობა აკრედიტაციის შესახებ;
- აქტუალური ანგარიში.

www.daad.de     Infos & Services für 
Hochschulen     Programmausschreibun-
gen finden     Integrierte internationale 
Studiengänge mit Doppelabschluss 

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტროს ფინანსური 
მხარდაჭერით.
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ტრანსნაციონალური განათლება - გერმანიის 
უმაღლესი სასწავლებლების პროგრამები 
საზღვარგარეთ 
Transnationale Bildung - Studienangebote deutscher 
Hochschulen im Ausland

პროგრამა ხელს უწყობს გერმანიის 
უმაღლეს სასწავლებლებს საზღვარგარეთ 
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორ-
ციელებაში. მაგალითისთვის, პროგრამის 
ფარგლებში შესაძლებელია გერმანიაში 
დანერგილი და ადაპტირებული საგან-
მანათლებლო პროგრამის იმპლემენ-
ტაცია საზღვარგარეთ (ამ შემთხვევაში, 
საქართველოში). ამასთანავე, პრიორი-
ტეტულად ითვლება გერმანულენოვანი 
პროგრამები.

პროგრამის მიზანი 

ტრანსნაციონალური განათლების 
ხელშეწყობის მიზნით ახალი 
ინოვაციური მოდელების დანერგვა, 
რაც გულისხმობს როგორც ცალკეული 
პროგრამების შექმნას, ასევე მთლიანი 
ფაკულტეტის ჩამოყალიბებას 
საზღვარგარეთის უმაღლეს 
სასწავლებელში; 
გერმანიის უმაღლესი სასწავლებლების 
ინიციატივის მხარდაჭერა, რომელიც 
კონკურენტუნარიანი, ფინანსურად 
დამოუკიდებელი პროგრამებისა და 
უმაღლესი სასწავლებლების შექმნას 
გულისხმობს; 

ივნისის შუა რიცხვები

სექტემბრის შუა რიცხვები

იანვრის დასაწყისი - დეკემბრის ბოლო

კონკურსის გამოცხადებაკონკურსის გამოცხადება

განაცხადის წარდგენის ვადაგანაცხადის წარდგენის ვადა

პროგრამის განხორციელება პროგრამის განხორციელება 

გერმანიის უმაღლესი სასწავლებლების 
გამოცდილების გამდიდრება 
საერთაშორისო საგანმანათლებლო 
ბაზარზე პოზიციონირების 
თვალსაზრისით. 

განაცხადის წარმდგენი

განაცხადის წარდგენა შეუძლია გერმანიის 
სახელმწიფო ან კერძო აკრედიტებულ 
უმაღლეს სასწავლებელს. პროგრამა ხელ-
მისაწვდომია ყველა დისციპლინისთვის.

დაფინანსება

დაფინანსების შემთხვევაში DAAD-ის მიერ 
ანაზღაურდება:

დამხმარე პერსონალის ჰონორარი; 
გერმანელი დოცენტების ჰონორარი;
პროექტის პერსონალის მობილობა 
როგორც საზღვარგარეთ, 
ისე გერმანიაში; 
პროექტის პერსონალის 
სამუშაო ვიზიტები; 
სხვა ხარჯები (ქირა, ტრანსპორტი, 
სარეკლამო მასალის ბეჭდვისა 
და გავრცელების ხარჯები, 
სახელმძღვანელოების თანხა და ა. შ.)

ინფრასტრუქტურაზე (ოფისის მოწყობი-
ლობა, მონიტორი, კომპიუტერი, ნოუთ-
ბუქი) ქვეყნის შიგნით ზრუნავს გერმანიის 
უმაღლესი სასწავლებელი, ხოლო საზ-
ღვარგარეთ ამ საკითხს პარტნიორი 
უმაღლესი სასწავლებელი აგვარებს. 
პირველადი განაცხადის საფუძველზე 
დაფინანსება გაიცემა არაუმეტეს 4 წლის 

(48 თვე) ვადით. განმეორებითი განაცხადის 
წარდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია 
დამატებით 2 წლის (24 თვე) დაფინანსებაც.

განაცხადის წარდგენის პროცედურა 

სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de

საჭირო დოკუმენტები:

განაცხადის ფორმა  
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
დაფინანსების გეგმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
დოკუმენტურად დაუსაბუთებელი 
შემოსავლებისა და ხარჯების 
წინასწარი გაანგარიშება; 
პროექტის დახასიათება, რომელიც 
მოიცავს ცალკეულ ღონისძიებებსა და 
პროექტის მიზნებს; 
ეტაპებად გაწერილი და 
ხელმოწერილი გეგმა; 
პროექტის დახასიათების 
მოკლე ვერსია;
გერმანული და პარტნიორი 
უმაღლესი სასწავლებლების 
ადმინისტრაციის თანხმობა; 
ყველა მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება 
და შეთანხმება (მაგ.: მემორანდუმი, 
ხელშეკრულება თანამშრომლობის 
შესახებ და ა. შ.);
სწავლის საფასურით  მისაღები 
შემოსავლების ჩამონათვალი 
(ცხრილის სახით); 
სასწავლო პროგრამის კურიკულუმი; 
აკრედიტაციის ცნობა; 

საინფორმაციო წერილი შესაბამისი 
ფედერალური სამინისტროს მიმართ;
პერსონალის ფუნქცია და საქმიანობა 
გერმანიასა და პარტნიორ ქვეყანაში; 
გერმანიის და პარტნიორი ქვეყნის 
უმაღლესი სასწავლებლების 
განცხადება, რომლის თანახმადაც 
მხარეები მზადყოფნას გამოთქვამენ, 
გააგრძელონ პროექტი DAAD-ის 
დაფინანსების ამოწურვის შემდეგაც; 
პროექტში მონაწილე გერმანული და 
ქართული აკადემიური პერსონალის 
მოკლე ავტობიოგრაფიები. 

www.daad.de      Infos & Services für 
Hochschulen     Programmausschrei-
bungen finden     Transnationale Bildung 
- Studienangebote deutscher 
Hochschulen im Ausland

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტროს ფინანსური 
მხარდაჭერით.
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გერმანულენოვანი სასწავლო პროგრამები 
DSG – Deutschsprachige Studiengänge 

პროგრამა განკუთვნილია ცენტრალური და 
აღმოსავლეთ ევროპის, ასევე კავკასიისა 
და ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის.

პროგრამის მიზანი 

პროგრამა მიზნად ისახავს გერმანული ენის, 
როგორც საკომუნიკაციო და სამეცნიერო 
ენის პოპულარიზაციას. გერმანულენოვანმა 
სასწავლო პროგრამებმა წვლილი უნდა 
შეიტანოს საზღვარგარეთის პარტნიორ 
უნივერსიტეტებში სასწავლო გეგმების 
რეფორმირებასა და განვითარებაში, 
აგრეთვე ხელი უნდა შეუწყოს კურსდამთავ-
რებულების კვალიფიკაციის ამაღლებას, 
რათა ისინი რეგიონში გერმანული 
ორგანიზაციების კომპეტენტურ პარტნიო-
რებად ჩამოყალიბდნენ. 

განაცხადის წარმდგენი

განაცხადის წარდგენა შეუძლია გერმანიაში 
აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელს 
როგორც პირველად დაფინანსებაზე, ასევე 
პროგრამის გაგრძელებაზე. პროგრამა 
გათვალისწინებულია ყველა დისციპ-
ლინისთვის, გარდა გერმანისტიკისა.  

ივნისის შუა რიცხვები

აგვისტოს დასაწყისი

1 ან 2 წელი / იანვრის დასაწყისი - 
დეკემბრის ბოლო

კონკურსის გამოცხადებაკონკურსის გამოცხადება

განაცხადის წარდგენის ვადაგანაცხადის წარდგენის ვადა

პროგრამის განხორციელება პროგრამის განხორციელება 

დაფინანსება

პროგრამის ფარგლებში შესაძლოა 
დაფინანსდეს:  

გერმანიის უმაღლესი სასწავლებლის 
პედაგოგის ვიზიტი პარტნიორ უმაღლეს 
სასწავლებელში;
გერმანიის უმაღლესი სასწავლებლის 
პედაგოგების მიერ ენის და სხვა 
მოსამზადებელი კურსების ორგანიზება; 
ერთობლივ პროგრამაში ჩართული 
პარტნიორი უმაღლესი სასწავლებლის 
პედაგოგების მონაწილეობა 
მასწავლებელთა კვალიფიკაციის 
ასამაღლებელ სემინარებსა და 
დარგობრივ კონფერენციებში 
(გერმანია);
სტაჟირება პარტნიორი უმაღლესი 
სასწავლებლის დოქტორანტებისთვის 
გერმანიაში; 
სემესტრული ან მოკლევადიანი 
სტიპენდიები გერმანულენოვანი 
პროგრამების ქართველი სტუდენტებისა 
და მაგისტრანტებისთვის, რომლებსაც 
გერმანიაში სწავლისა და დიპლომზე 
მუშაობის საშუალება მიეცემათ; 
ქართველი სტუდენტების, 
კურსდამთავრებულებისა და 
ლექტორების მონაწილეობა 
ენის კურსებში, რომლებიც გერმანიის 
ან აღმოსავლეთ ევროპის უმაღლეს 
სასწავლებელში/ენის ინსტიტუტში 
ტარდება;
ადგილობრივი (SurPlace) სტიპენდიები 
ქართველი პედაგოგებისთვის 
სწავლებისას განსაკუთრებული 

დავალების შესრულების ან სამეცნიერო 
კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის 
(მხოლოდ ცალკეულ დასაბუთებულ 
შემთხვევებში). 

დაფინანსების მაქსიმალურმა ოდენობამ 
შესაძლოა შეადგინოს წლიურად 90.000 
ევრო*

*შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები.

განაცხადის წარდგენის პროცედურა
 
სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de 

საჭირო დოკუმენტები: 

განაცხადის ფორმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
დაფინანსების გეგმა 

www.daad.de     Infos & Services für 
Hochschulen     Programmausschreibun-
gen finden     DSG - Deutschsprachige 
Studiengänge 

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
პროექტის აღწერა;
პროექტის აღწერის მოკლე ვერსია;
ღონისძიებათა ჩამონათვალი;
დროის გეგმა;
გერმანულენოვანი პროგრამების 
ჩამონათვალი; 
გერმანიის უმაღლესი სასწავლებლის 
ხელმძღვანელობის დასტური 
განაცხადის წარდგენაზე.

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო 
უწყების ფინანსური მხარდაჭერით. 
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პარტნიორული პროგრამები ჯანდაცვის სფეროში 
განვითარების ეტაპზე მყოფი ქვეყნებისათვის
PAGEL – Partnerschaften für den Gesundheitssektor 
in Entwicklungsländern 

პროგრამა ითვალისწინებს ჯანდაცვის 
სფეროში თანამშრომლობას განვითარების 
ეტაპზე მყოფი ქვეყნებისათვის. 

პროგრამის მიზანი 

პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოში 
ჯანდაცვის სფეროს განვითარების 
ხელშეწყობას პარტნიორი უმაღლესი 
სასწავლებლების მიერ შემოთავაზებული 
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინა-
რებით, სტუდენტების მომზადებით თავიანთ 
ქვეყანაში პროფესიული საქმიანობისთვის.
გრძელვადიან პერსპექტივაში პროგრამის 
მიზანია, ხელი შეუწყოს მსოფლიო 
დონის, კონკურენტუნარიანი უმაღლესი 
სასწავლებლების ჩამოყალიბებას გან-
ვითარების ეტაპზე მყოფ ქვეყნებში. 
ამისთვის მნიშვნელოვანია პარტნიორ 
უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების 
დონის ამაღლება და უკვე არსებული 
კავშირების გამყარება. პროგრამაში გერ-
მანული უმაღლესი სასწავლებლების 
ჩართვა წვლილს შეიტანს მათი შემდგომი 
ინტერნაციონალიზაციის პროცესში.

განაცხადის წარმდგენი

განაცხადის წარდგენა შეუძლია გერმანიაში 

აპრილის დასაწყისი

ივნისის ბოლო

იანვრის დასაწყისი - დეკემბრის ბოლო 

კონკურსის გამოცხადებაკონკურსის გამოცხადება

განაცხადის წარდგენის ვადაგანაცხადის წარდგენის ვადა

პროგრამის განხორციელებაპროგრამის განხორციელება

აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის 
მოქმედ პედაგოგს (ნებისმიერი სფე-
როდან, რომელსაც კავშირი აქვს ჯან-
დაცვის სექტორთან, საუნივერსიტეტო 
კლინიკებთან, ტროპიკული მედიცინის 
ინსტიტუტებთან და არასაუნივერსიტეტო 
კვლევით ინსტიტუციებთან).

დაფინანსება

პროექტის ფარგლებში ფინანსდება პარ-
ტნიორული პროგრამები, რომლებიც მიზ-
ნად ისახავს საქართველოში სასწავლო 
მოდულების ახლებურ შემუშავებას, განვი-
თარებასა და იმპლემენტაციას: 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 
სემინარები სტუდენტებისთვის;
ტრენინგკურსები უმაღლესი 
სასწავლებლის პედაგოგებისთვის; 
პედაგოგების, სტუდენტების, 
რეზიდენტების გაცვლა;
ალუმნისემინარები, ექსპერტთა 
სემინარები, ზამთრის სკოლები;

პროგრამა განკუთვნილია მედიცინის და 
ფსიქოლოგიის მიმართულებებისათვის. 
პროექტის მაქსიმალური ხანგრძლივობაა 
4 წელი. დაფინანსების ოდენობა გან-
სხვავდება მოდულების მიხედვით:

მოდული 1: პარტნიორობა უმაღლეს 
სასწავლებლებს შორის
მაქსიმალური თანხა: 50.000 ევრო* წელი-
წადში. ეს მოდული შესაძლოა დაფინანსდეს 
ცალკე ან სხვა მოდულებთან კომბინაციაში. 

მოდული 2: ფამულატურისა და პრაქტიკული 
წლის (PJ) მონაკვეთები, კომბინირებული

შაბათ-კვირის სემინარებთან 

მაქსიმალური თანხა: 60.000 ევრო* წელი-
წადში. ეს მოდული შესაძლოა დაფინანსდეს 
ცალკე ან სხვა მოდულებთან კომბინაციაში. 

მოდული 3: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 
ღონისძიებები 

მაქსიმალური თანხა: 50.000 ევრო* წელი-
წადში. ეს მოდული შესაძლოა დაფინანსდეს 
მხოლოდ პირველ მოდულთან კომბი-
ნაციაში.

*შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები

განაცხადის წარდგენის პროცედურა

სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de

საჭირო დოკუმენტები: 

განაცხადის ფორმა  
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
დაფინანსების გეგმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
პროექტის აღწერილობა (არაუმეტეს
10 გვ./A4, გერმანულ ან ინგლისურ 
ენაზე, შეთანხმებული პოტენციურ 
პარტნიორ(ებ)თან და მათი 
ხელმოწერით დადასტურებული) 
შემდეგი კომპონენტების 
გათვალისწინებით:
- არსებული სიტუაცია, სამომავლო 

პერსპექტივა;
- პირდაპირი და არაპირდაპირი 

მიზნობრივი ჯგუფი;
- პროექტის მიზნები;
- პროექტის კონცეფცია;
- გერმანელი და უცხოელი მეცნიერების 

ჩართულობა;
- პროექტის განხორციელების რისკები;
პროექტის გეგმის მონახაზი;
პარტნიორი უმაღლესი სასწავლებლის 
მოკლე აღწერა და მისი დაინტერესების 
დასაბუთება; 
გერმანიის უმაღლესი სასწავლებლის 
ხელმძღვანელობის დასტური; 
დოკუმენტურად დაუსაბუთებელი 
ხარჯების წინასწარი გაანგარიშება;
პროექტის აღწერა (მოკლე ვერსია).

  
www.daad.de     Infos & Services für 
Hochschulen     Programmausschreibun-
gen finden     PAGEL - Partnerschaften 
für den Gesundheitssektor in 
Entwicklungsländern

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების 
სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით.
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ღონისძიებები ყოფილი სტიპენდიატებისათვის 
Alumniveranstaltungen

პროგრამა ითვალისწინებს ღონისძიებების 
ორგანიზებას DAAD-ის ყოფილი სტიპენ-
დიატებისთვის, რაც მათ ერთმანეთთან 
დაახლოებას, სამეცნიერო ინსტიტუციური 
პარტნიორობის ქსელში ჩართვას და 
პროფესიული გამოცდილების გაზიარებას 
ისახავს მიზნად.

პროგრამის მიზანი 

ყოფილი სტიპენდიატების კომპეტენციის 
გაზრდა გლობალური მიზნების 
ერთობლივად დაძლევისთვის;
ალუმნების კავშირის შენარჩუნება 
DAAD-თან და გერმანიასთან;
მიღებული ცოდნის ახალი 
თაობისთვის გადაცემა.

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა 
პროექტების დაფინანსებას, რომელთა 
კონცეფციაც ესადაგება მდგრადი განვი-
თარების მიზნებს (SDGs).

განაცხადის წარმდგენი

განაცხადის წარდგენა შეუძლიათ DAAD-
ის ყოფილ სტიპენდიატებს, გერმანიასა და 
საზღვარგარეთ რეგისტრირებულ ალუმ-
ნიგაერთიანებებს, DAAD-ის საგარეო 
წარმომადგენლობებს და DAAD-ის საინ-
ფორმაციო ცენტრების ლექტორებს. 
გერმანიის უმაღლეს სასწავლებლებს 
განაცხადის წარდგენის უფლება არ აქვთ.

დაფინანსება

განაცხადი უნდა ეხებოდეს დარგობრივ 
ან თემატურ ალუმნიღონისძიებას. და-
ფინანსება არ გაიცემა მხოლოდ თავ-
შეყრისთვის. ღონისძიების მონაწილეთა 
დაახლოებით 50% ან მეტი ყოფილი 
სტიპენდიატები უნდა იყვნენ. ალუმნებად 
მოიაზრებიან ის პირები, რომლებიც 
სულ მცირე სამი თვით იმყოფებოდნენ 
გერმანიაში DAAD-ის დაფინანსებით.

პროექტის ფარგლებში შესაძლოა 
დაფინანსდეს:

ღონისძიებები, რომლებიც ალუმნებს 
შორის დარგობრივი და თემატური 
გამოცდილების გაცვლას და მათი 
კავშირების გაძლიერებას 
ისახავს მიზნად;
სემინარები, რომლებიც ყოფილი 
სტიპენდიატების პროფესიული და 
დარგობრივი ცოდნის 
გაღრმავებას ემსახურება;
ღონისძიებები, რომლებიც 
საზღვარგარეთ გერმანელი 
სტიპენდიატების ან გერმანიაში 
უცხოელი სტიპენდიატების 
მეურვეობას გულისხმობს;
საორიენტაციო სემინარები, რომელსაც 
ალუმნები ახლად შერჩეული 
სტიპენდიატებისთვის ატარებენ;
სემინარები სამშობლოში 
დაბრუნებული ალუმნებისთვის.

დაფინანსებით გათვალისწინებულია:

მგზავრობისა და ქვეყანაში ყოფნის 
ხარჯები რეფერენტებისათვის;
მგზავრობისა და ქვეყანაში ყოფნის 

ხარჯები DAAD-ის ალუმნებისთვის;
ღონისძიებების ორგანიზებისთვის 
საჭირო ხარჯები.

დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა 
ცალკეულ პროექტზე შესაძლოა შეადგენდეს 
25.000 ევროს*.

პროგრამაში მონაწილეობა დასაშვებია 
ყველა დისციპლინისთვის.

*შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები

განაცხადის წარდგენის პროცედურა 

სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de

საჭირო დოკუმენტები:

განაცხადის ფორმა;
დაფინანსების გეგმა;

www.daad.de     Im Ausland studieren, 
forschen & lehren     Alumni     Förder-
programme für Alumni     Zuschüsse zu 
Alumniveranstaltungen

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო 
უწყების ფინანსური მხარდაჭერით.

პროექტის აღწერა: შინაარსი, 
ღონისძიების მიზნები და 
მიზნობრივი ჯგუფი);
ღონისძიების პროგრამა;
სავარაუდო მონაწილეების სია, 
DAAD-ის ალუმნის სტატუსის 
მითითებით; იმ ღონისძიებების 
შემთხვევაში, რომლებიც 
საქართველოში გაიმართება, განაცხადს 
თან უნდა ერთვოდეს DAAD-ის 
თბილისის საინფორმაციო ცენტრის 
შეფასება.

ღონისძიებამდე 3 თვით ადრე

წლის ნებისმიერ დროს

განაცხადის წარდგენის ვადაგანაცხადის წარდგენის ვადა

პროგრამის განხორციელებაპროგრამის განხორციელება
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სამეცნიერო მივლინება მოხსენების წარდგენის მიზნით 
Vortragsreisenprogramm

პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს 
გერმანელ მეცნიერებს, უცხოელი კო-
ლეგების ან სამეცნიერო ინსტიტუციების 
მოწვევის საფუძველზე, წარადგინონ 
მოხსენება მათ მიერ ჩატარებული კვლევის 
შედეგებისა და სამეცნიერო მიღწევების 
შესახებ. საზღვარგარეთის სამეცნიერო 
ინსტიტუტში სამეცნიერო მივლინება უნდა 
გულისხმობდეს მოხსენების წაკითხვას 
დამოუკიდებელ ფორმატში და არა 
კონფერენციის/კონგრესის ფარგლებში. 

მოხსენება ძირითადად უნდა ეფუძნებოდეს 
ავტორის მიერ წარმოებული კვლევების 
შედეგებს. ნათლად უნდა იკვეთებოდეს 
კავშირი მოწვეული მეცნიერის კვლევით 
თეზისებსა და მოხსენების თემას შორის. 

განაცხადის წარმდგენი

სამეცნიერო მივლინების პროგრამა 
ინდივიდუალური სასტიპენდიო პროექტია. 
შესაბამისად, განაცხადის წარდგენა ერთი 
ადამიანის, ამ შემთხვევაში კი გერმანელი 
მკვლევარის მიერ ხდება. თუ რამდენიმე 
მკვლევარი ერთად წარადგენს განაცხადს, 
დაფინანსება მხოლოდ ერთ-ერთ მათგანზე 
გაიცემა. 

გერმანელი და უცხოელი პოსტდოკები, 
რომლებიც კვლევას საზღვარგარეთ 
აწარმოებენ, უფლებამოსილნი არიან  

წარადგინონ განაცხადი, თუ მათ პროექტს 
საზღვარგარეთ გერმანული ფონდი 
აფინანსებს და ეს დაფინანსება არ 
გულისხმობს კონგრესსა და კონფერენციაში 
მონაწილეობის ხარჯების დაფარვას. 
გერმანელ და უცხოელ დოქტორანტებს, 
რომლებიც კვლევას საზღვარგარეთ 
აწარმოებენ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში 
შეუძლიათ განაცხადის წარდგენა, თუ ისინი 
გერმანიის უმაღლეს სასწავლებელში 
აპირებენ დოქტორანტურის სრული კურსის 
გავლას.  

განაცხადის წარდგენა შეუძლიათ ასევე 
ემერიტუს მკვლევარებს. გერმანულ სა-
მეცნიერო სისტემაში ინტეგრაციის და-
მადასტურებლად მათი პუბლიკაციები ჩა-
ითვლება. 

უნივერსიტეტის პედაგოგები, მათ შორის 
სახელოვნებო სფეროდან, უფლება-
მოსილნი არიან წარადგინონ განაცხადი, 
თუკი მათი საქმიანობა ფუნქციურად გათა-
ნაბრებულია სამეცნიერო ხარისხის მქონე 
პოსტდოკებთან. 

დაფინანსება

დაფინანსების მიღება შესაძლებელია 
სამეცნიერო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში 
ან მისი დასრულებიდან პირველი ხუთი 
წლის განმავლობაში. ამ ვადის გასვლის 
შემდეგ კი ორ წელიწადში ერთხელ.
პროექტის დაფინანსებისთვის შემაფერხე-
ბელი იქნება, თუკი:

გერმანელი მომხსენებელი 
მონაწილეობს სასწავლო ღონისძიებაში 
(სემინარი, ვორქშოპი და ა. შ.);

თვითონ არის პედაგოგის ამპლუაში;
მივლინება კვალიფიკაციის ამაღლებას 
ან კვლევით მიზნებს ემსახურება 
მივლინება ემსახურება მხარეებს 
შორის აკადემიური ურთიერთობების 
ჩამოყალიბებას და სხვ.

პოსტდოკებს და მეცნიერებს, რომლებიც 
არასაუნივერსიტეტო კვლევით ინსტი-
ტუციებში (მაგ.: კვლევითი ინსტიტუტი, 
საუნივერსიტეტო კლინიკა და სხვ.) 
საქმიანობით არიან დაკავებულნი, განა-
ცხადის წარდგენის უფლება აქვთ სამეც-
ნიერო თემაზე მუშაობისას და ხარისხის 
დაცვიდან 5 წლის განმავლობაში. 

პოსტდოკებს/მეცნიერებს, რომლებიც საუ-
ნივერსიტეტო  კვლევით ინსტიტუციებში  
მოღვაწეობენ, სამეცნიერო თემაზე მუშა-
ობისას და ხარისხის დაცვიდან 5 წლის 
განმავლობაში და შემდეგაც შეუძლიათ 
განაცხადის წარდგენა.  

განაცხადის დადებითად შეფასების 
შემთხვევაში, DAAD აანაზღაურებს მეცნი-
ერის მგზავრობის ხარჯებს გერმანიიდან 
მასპინძელ ქვეყანაში (ფიქსირებული 
თანხა დოქტორანტებისთვის 525 ევრო*, 
პოსტდოკებისთვის 650 ევრო*). 

DAAD არ დაფარავს გერმანელი მეცნიერის 
უცხო ქვეყანაში ყოფნის ხარჯებს. არსებობს 
მოლოდინი, რომ ამგვარი ხარჯები 
მომწვევი ინსტიტუციის მიერ დაიფარება.

შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები 

განაცხადის წარდგენის პროცედურა 

სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de

საჭირო დოკუმენტები:

განაცხადის ფორმა;
დასაბუთება/ სამოტივაციო წერილი;
აბსტრაქტი;
ბოლო აკადემიური ხარისხის 
დამადასტურებელი დიპლომი/ცნობა;
მოწვევა; 
სტიპენდიის დამადასტურებელი ცნობა   
(მისი არსებობის შემთხვევაში); 
სხვა დოკუმენტები (სამგზავრო გრანტი, 
ჯილდო და ა. შ.).

განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია 
როგორც გერმანულ, ისე ინგლისურ 
ენაზე. სხვა ენაზე შედგენილ დოკუმენტებს 
თან უნდა ერთვოდეს არაფორმალური 
თარგმანი გერმანულ ან ინგლისურ ენაზე.

www.daad.de     Im Ausland studieren, 
forschen & lehren     Stipendien & Finan-
zierung     Stipendiendatenbank    
Vortragsreisenprogramm

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო 
უწყების ფინანსური მხარდაჭერით.

მივლინებამდე 1 თვით ადრე

წლის ნებისმიერ დროს

განაცხადის წარდგენის ვადაგანაცხადის წარდგენის ვადა

პროგრამის განხორციელებაპროგრამის განხორციელება
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სამეცნიერო მივლინება კონგრესში 
მონაწილეობის მიზნით 
Kongressreisenprogramm

პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს 
გერმანელ მეცნიერებს და მკვლევარებს, 
წაიკითხონ მოხსენება კონგრესებსა და 
კონფერენციებზე, ასევე სამეცნიერო ღო-
ნისძიებებზე, რომელსაც რამდენიმე ქვეყ-
ნის/უნივერსიტეტის წარმომადგენლები 
ესწრებიან. მეცნიერი იმავდროულად შე-
საძლოა იყოს სექციის ხელმძღვანელი, 
მოდერატორი ან პანელური დისკუსიის 
მონაწილე. 

განაცხადის წარმდგენი

განაცხადის წარდგენა შეუძლიათ მა-
ღალი კვლევითი აქტივობის მქონე 
მეცნიერებს (პოსტდოკებს), რომელთაც 
დაცული აქვთ სამეცნიერო ხარისხი, ასე-
ვე დოქტორანტებს, რომლებიც ინტეგ-
რირებულნი არიან გერმანულ სამეცნიერო 
სტრუქტურებში და ხანგრძლივი პერიოდით 
ცხოვრობენ გერმანიაში.   
გერმანელი და უცხოელი პოსტდოკები, 
რომლებიც კვლევას საზღვარგარეთ 
აწარმოებენ, უფლებამოსილნი არიან,  
წარადგინონ განაცხადი, თუკი მათ პრო-
ექტს საზღვარგარეთ გერმანული ფონდი 
აფინანსებს და ეს დაფინანსება არ 
გულისხმობს კონგრესსა და კონფერენციაში 
მონაწილეობის ხარჯების დაფარვას. 
გერმანელ და უცხოელ დოქტორანტებს, 
რომლებიც კვლევას საზღვარგარეთ 
აწარმოებენ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში 
შეუძლიათ განაცხადის წარდგენა, თუკი ისი-
ნი გერმანიის უმაღლეს სასწავლებელში 

მივლინებამდე 4 თვით ადრე

წლის ნებისმიერ დროს

განაცხადის წარდგენის ვადაგანაცხადის წარდგენის ვადა

პროგრამის განხორციელებაპროგრამის განხორციელება

აპირებენ დოქტორანტურის სრული კურსის 
გავლას.  
განაცხადის წარდგენა შეუძლიათ ასევე 
ემერიტუს მკვლევარებს. გერმანულ 
სამეცნიერო სისტემაში ინტეგრაციის და-
მადასტურებლად მათი პუბლიკაციები 
ჩაითვლება. 
უნივერსიტეტის პედაგოგები, მათ შორის 
ხელოვნების სფეროდან, უფლებამოსილნი 
არიან, წარადგინონ განაცხადი, თუკი მათი 
საქმიანობა ფუნქციურად გათანაბრებულია 
სამეცნიერო ხარისხის მქონე პოსტ-
დოკებთან. 

დაფინანსება

დაფინანსების მიღება შესაძლებელია 
სამეცნიერო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში 
ან მისი დასრულებიდან პირველი ხუთი 
წლის განმავლობაში.  ამ ვადის გასვლის 
შემდეგ კი ორ წელიწადში ერთხელ.
პროექტის დაფინანსებისთვის შემაფერ-
ხებელი იქნება, თუკი:

მოხსენება არ შედგება კონგრესის/
კონფერენციის ფარგლებში; 
მივლინება გულისხმობს სემინარში, 
კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსში, 
საზაფხულო ან ზამთრის სკოლაში 
მონაწილეობას ან პედაგოგიურ  
საქმიანობას; 
სამეცნიერო ვიზიტი ემსახურება 
კვლევის ან კვალიფიკაციის 
ამაღლების მიზანს; 
მივლინება ემსახურება მხარეებს 
შორის აკადემიური ურთიერთობების 
ჩამოყალიბებას. 

პოსტდოკებს/მეცნიერებს, რომლებიც არა-
საუნივერსიტეტო კვლევით ინსტიტუცი-
ებში (მაგ.: კვლევითი ინსტიტუტი, 

საუნივერსიტეტო კლინიკა და სხვ.) 
საქმიანობით არიან დაკავებულნი, გა-
ნაცხადის წარდგენის უფლება აქვთ 
სამეცნიერო თემაზე მუშაობისას და ხარის-
ხის დაცვიდან 5 წლის განმავლობაში. 
პოსტდოკებს/მეცნიერებს, რომლებიც სა-
უნივერსიტეტო  კვლევით ინსტიტუციებში  
მოღვაწეობენ, სამეცნიერო თემაზე მუშა-
ობისას, ხარისხის დაცვიდან 5 წლის 
განმავლობაში და შემდეგაც შეუძლიათ 
განაცხადის წარდგენა. დაფინანსება მო-
იცავს პერიოდს კონგრესის დაწყებიდან 
მის დასრულებამდე (მაგ.: თუ კონგრესის 
ოფიციალურ თარიღებად გამოცხადებულია 
2-8 ივლისი, დაფინანსება შეეხება ამ 
კონკრეტულ დღეებს). დაფინანსების მაქ-
სიმალური ხანგრძლივობა შესაძლოა 
შეადგენდეს 8 დღეს. 
განაცხადის დადებითად შეფასების შემ-
თხვევაში, შესაძლოა დაფინანსდეს: 

მგზავრობის ხარჯები  
(ფიქსირებული თანხა 
დოქტორანტებისთვის 525 ევრო*, 
პოსტდოკებისთვის 650 ევრო*); 
დღიური დანამატი 53 ევროს* 
ოდენობით (კონგრესის 
ხანგრძლივობის შესაბამისად); 
თანხა (არაუმეტეს 300 ევროსი*) 
სხვადასხვა ხარჯებისთვის (სავიზო 
მოსაკრებელი, კონგრესზე 
რეგისტრაციის საფასური და სხვ.).

*შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები

განაცხადის წარდგენის პროცედურა 

სრულყოფილად შედგენილი განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de

საჭირო დოკუმენტები:

განაცხადის ფორმა;
დასაბუთება/სამოტივაციო წერილი; 
აბსტრაქტი; 
ბოლო აკადემიური სამეცნიერო 
ხარისხის დამადასტურებელი 
დიპლომი/ცნობა.

კონგრესამდე არაუგვიანეს ერთი თვით 
ადრე წარდგენილ უნდა იქნეს შემდეგი 
დოკუმენტაცია:

თანხმობა მოხსენების წარდგენის 
შესახებ ორგანიზატორების მხრიდან;
ამონარიდი (ე.წ. სქრინშოთი) 
კონგრესის ვებგვერდიდან 
(ღონისძიების ხანგრძლივობა);
სტიპენდიის დამადასტურებელი ცნობა 
(მისი არსებობის შემთხვევაში);
სხვა დოკუმენტები (ჯილდოები, 
პრემიები და სხვ.).

განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია 
როგორც გერმანულად, ისე ინგლისურად. 
სხვა ენაზე შედგენილ დოკუმენტებს 
თან უნდა ერთვოდეს არაფორმალური 
თარგმანი გერმანულ ან ინგლისურ ენაზე.

www.daad.de     Im Ausland studieren, 
forschen & lehren     Stipendien & Finan-
zierung     Stipendiendatenbank     
Kongressreisenprogramm

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო 
უწყების ფინანსური მხარდაჭერით.
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მოკლევადიანი დოცენტურის პროგრამით 
შესაძლებელია გერმანიის უმაღლესი სას-
წავლებლის ლექტორი ოთხი კვირიდან ექვს 
თვემდე ვადით ჩამოვიდეს საქართველოში 
და იმუშაოს პედაგოგად საქართველოში 
აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია, შესაძლებლობა მის-
ცეს საზღვარგარეთის (ამ შემთხვევაში, 
საქართველოს) უმაღლეს სასწავლებლებს, 
მიიწვიონ სასურველი კვალიფიკაციის გერ-
მანელი დოცენტები, რომლებიც მასპინ-
ძელ ქვეყანაში ლექციებს წაიკითხავენ. 

ამ სახით საზღვარგარეთის უმაღლესი 
სასწავლებლები იძენენ გამოცდილებას 
და ეცნობიან გერმანიის სამეცნიერო მიღ-
წევებს. 

განაცხადის წარმდგენი

განაცხადს წარადგენს გერმანიის უმაღ-
ლეს სასწავლებელში დასაქმებული 
დოცენტი, რომელსაც ზემოთ აღნიშნული 
დამსაქმებელი (გერმანიის უმაღლესი 
სასწავლებელი) საზღვარგარეთ ყოფნის 
პერიოდში შეუნარჩუნებს სამუშაო ადგილს. 
მეცნიერი, რომელიც პროგრამაში ჩაერთ-
ვება, უნდა იყოს ევროკავშირის წევრი 
ქვეყნის მოქალაქე. 

მოკლევადიანი დოცენტურა
Kurzzeitdozenturen 

იანვარი, მარტი, ივნისი, სექტემბერი 

განაცხადის წარდგენაგანაცხადის წარდგენა

მიზნობრივი ჯგუფი

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდებიან 
დოცენტები, რომლებიც: 

მოკლე კურსებისა და სემინარების 
საშუალებით კურსდამთავრებულთა 
კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნავენ; 
ინტენსიურად ურთიერთობენ DAAD-სა 
და სხვა სამეცნიერო ფონდებთან; 
ხელს უწყობენ კონტაქტების 
შენარჩუნებას ყოფილ ალუმნებთან; 
ქმნიან საფუძველს გრძელვადიანი 
დოცენტურის პროგრამის მომზადებისა 
და განხორციელებისთვის. 

სწავლების ტრადიციულ მეთოდებთან 
ერთად (ლექცია, პრაქტიკული მეცადი-
ნეობა), ლექტორი დაკავებული იქნება 
კონსულტირებით მცირე სამეცნიერო ჯგუ-
ფების კვლევებისა და სასწავლო გეგმების 
შესახებ.
მოკლევადიანი დოცენტურის პროგრა-
მასთან ერთად, შესაძლოა დაფინან-
სდეს ლექტორის ვიზიტი სხვა უმაღლეს 
სასწავლებლებში (დოცენტურის დასრუ-
ლების შემდეგ). ეს პუნქტი წინასწარ უნდა 
იყოს გაწერილი თავდაპირველ განა-
ცხადში. 

დაფინანსება

დაფინანსების წინაპირობას წარმოადგენს 
წერილობითი მოწვევა მასპინძელი უმაღ-
ლესი სასწავლებლიდან და იმ აკადემიური 
თანამდებობის დახასიათება, რომელსაც 
მოწვეული ლექტორი დაიკავებს. მასპინ-

ძელ ინსტიტუციასთან შეთანხმებული 
უნდა იყოს სასწავლო გეგმაც. მნიშ-
ვნელოვანია ასევე, რომ ქართულმა მხა-
რემ დაფაროს უცხოელი ლექტორის 
საქართველოში ყოფნისას წარმოქმნილი 
ხარჯების გარკვეული ნაწილი, იქნება ეს 
დოცენტისთვის ჰონორარის გადახდა, თუ 
მისი ბინით და/ან კვებით უზრუნველყოფა. 
DAAD-ის დაფინანსება ფარავს უცხოელი 
ლექტორის მგზავრობის ხარჯებს. საქარ-
თველოში ყოფნის პერიოდში გერმანელი 
ლექტორი მიიღებს დღიურ თანხას ბინისა 
და კვებისთვის.

განაცხადის წარდგენის პროცედურა 

სრულყოფილად შევსებული განაცხადი 
შესარჩევი კომისიის შეკრებამდე 10 კვი-
რით ადრე (შესარჩევი კომისია იკრიბება 
წელიწადში ოთხჯერ) უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de 

საჭირო დოკუმენტები: 

განაცხადის ფორმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
სამოტივაციო წერილი;
ავტობიოგრაფია სამეცნიერო 
და პროფესიული მონაცემებით, 
აქტუალური სახელფასო განაკვეთის 
საფეხურის მითითებით;
ბოლო ხუთი წლის პუბლიკაციების სია;
სემინარების ჩამონათვალი (საჭიროა 
დამწყები ლექტორის შემთხვევაში);
მოწვევა მასპინძელი უმაღლესი 
სასწავლებლიდან და დასაკავებელი 

პოზიციის აღწერა, რომელშიც 
მითითებული იქნება, რას 
უზრუნველყოფს მომწვევი მხარე 
(ჰონორარი ან საცხოვრებელი); 
სასწავლო აქტივობის 
დაწვრილებითი აღწერა:
- ლექციის სახე (სემინარი, ლექცია,

პრაქტიკული მეცადინეობა და სხვ.);
- თემები და შინაარსი;
- მიზნობრივი ჯგუფი (სტუდენტები, 

კურსდამთავრებულები,  
აკადემიური პერსონალი და სხვ.);

- მსმენელების რაოდენობა; 
- ლექციების ცხრილი 

(კვირების მიხედვით); 
ორი გერმანელი პროფესორის 
რეკომენდაცია, რომლებიც 
გერმანიაში მოღვაწეობენ, მაგრამ 
არ მიეკუთვნებიან განმცხადებლის 
დამსაქმებელი უმაღლესი 
სასწავლებლის აკადემიურ პერსონალს. 

www.daad.de     Im Ausland studieren, 
forschen, lehren     Lehren im Ausland  
Dozenturen     Kurz - und 
Langzeitdozeturen

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო 
უწყების ფინანსური მხარდაჭერით.
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გრძელვადიანი დოცენტურის  ფარგლებში 
საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავლებელს 
(ამ შემთხვევაში, საქართველოს) შესაძ-
ლებლობა ეძლევა, მოიწვიოს მაღალკვა-
ლიფიციური მეცნიერი, რომელიც გერმა-
ნიის უმაღლეს სასწავლებელში ასწავლის. 

პროგრამის მიზანი

გრძელვადიანი დოცენტურის პროგრამის 
ფარგლებში მოწვეული გერმანელი 
პედაგოგი საქართველოში სწავლებისა 
და კვლევის მიზნით ჩამოდის. რადგან 
ის უმაღლესი სასწავლებლის აკადემიურ 
პერსონალს მიეკუთვნება, მის ფუნქციაში 
იმავდროულად შედის სტუდენტებისა და 
დოქტორანტების კონსულტირება და ადმი-
ნისტრაციული ფუნქციის შესრულება.

გერმანელი ლექტორი დაინტერესებულ 
პირებს ინფორმაციას აწვდის გერმანიის 
სამეცნიერო ინსტიტუციების, მათთან 
დაკავშირების გზებისა და სასწავლო თუ 
კვლევითი სასტიპენდიო პროგრამების 
შესახებ (განსაკუთრებით ეს ეხება DAAD-ის 
სასტიპენდიო პროგრამებს). 

გრძელვადიანი დოცენტურა
Langzeitdozenturen 

პროგრამაში მონაწილეობის 
წინაპირობები  

გრძელვადიანი დოცენტურის პროგრამის 
მონაწილე უნდა იყოს ევროკავშირის წევრი 
ქვეყნის მოქალაქე და აკმაყოფილებდეს 
უმაღლესი სასწავლებლის მოთხოვნებს. 
კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს სწავლების 
კვალიფიკაცია და გერმანიაში სწავლების 
გამოცდილება. განაცხადის წარდგენისას, 
ლექტორის საცხოვრებელ ადგილს 
გერმანია უნდა წარმოადგენდეს (ბოლო 
ორი წლის განმავლობაში). კავშირის 
შენარჩუნება გერმანიის უმაღლეს სასწავ-
ლებელთან აუცილებელია საზღვარგარეთ 
ყოფნის დროსაც.

განაცხადის წარმდგენი

განაცხადს წარადგენს საზღვარგარეთის (ამ 
შემთხვევაში, საქართველოს) უმაღლესი 
სასწავლებელი. DAAD-ის ცენტრალურ 
ოფისში განაცხადი უნდა გაიგზავნოს DAAD-
ის საინფორმაციო ცენტრის გავლით. 
მასპინძელი უნივერსიტეტი საქართველოში 
განსაზღვრავს გერმანელი ლექტორის 
ფუნქციასა და კვალიფიკაციას, იმავ-
დროულად კი გამოყოფს შესაფერის 
ინფრასტრუქტურას (სამუშაო ადგილი, 
ჰონორარი ქვეყანაში არსებული სახელ-
ფასო ნორმების მიხედვით, წვდომა 
სამეცნიერო და ადმინისტრაციულ დამ-
ხმარე საშუალებებთან). 

დაფინანსება

მოწვეული პედაგოგი მასპინძელი უმაღ-
ლესი სასწავლებლის აკადემიურ პერსო-

ნალს მიეკუთვნება, შესაბამისად, ის 
ქართველი დამსაქმებლისგან ადგილობ-
რივი კადრისთვის განსაზღვრულ ჰონო-
რარს იღებს. თუმცა DAAD მას დამატებითი 
გამოუყოფს ჰონორარს. 
გრძელვადიანი დოცენტურის ფარგლებში 
შესაძლებელია დაფინანსდეს დოცენტის 
ხარჯები შვებულების პერიოდში გერ-
მანიაში, ასევე გასაუბრებაზე ან საერ-
თაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე 
გასამგზავრებლად. 
 

დამატებითი ინფორმაციისთვის 
მიმართეთ DAAD-ის თბილისის 
საინფორმაციო ცენტრს: 

ზანდუკელის ქ. 16, 0108 თბილისი, 
info@daad-georgia.org

ან იხილეთ ინფორმაცია DAAD-ის 
ცენტრალური ოფისის ვებგვერდზე: 

www.daad.de      Im Ausland studieren, 
forschen, lehren     Lehren im Ausland  
Dozenturen     Kurz - und 
Langzeitdozenturen

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო 
უწყების ფინანსური მხარდაჭერით.

სულ მცირე ერთი წელი

არაუმეტეს ხუთი წლის ვადით

პროგრამის მიმდინარეობაპროგრამის მიმდინარეობა

პროგრამის გაგრძელება პროგრამის გაგრძელება 
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პროგრამა უზრუნველყოფს უცხოელი 
დოცენტების ვიზიტს გერმანიაში, უმაღლეს 
სასწავლებელში სწავლების მიზნით.

მოდელი A - მიწვეული ლექტორი 
(ვიზიტის პერიოდი: 3-დან 12 თვემდე)
მოდელი B - კათედრა მიწვეული 
პერსონალისთვის (ვიზიტის პერიოდი: 
3-დან 24 თვემდე)

პროგრამის მიზანი 

პროგრამა უცხოელი დოცენტებისთვის 
მიზნად ისახავს, გერმანიის უმაღლესი 
სასწავლებლის სტუდენტებს მისცეს შესაძ-
ლებლობა, მიიღონ საერთაშორისო და 
ინტერკულტურული გამოცდილება უცხო-
ელ ლექტორთან ურთიერთობის გზით. 
პროგრამის მიზანია აგრეთვე: 
 

გერმანიის უმაღლეს სასწავლებლებში 
ინტერნაციონალიზაციის პროცესის 
განვითარება;
სწავლების სფეროში საერთაშორისო 
კავშირების გაღრმავება.

განაცხადის წარმდგენი

განაცხადის წარდგენა შეუძლია გერმანიაში 
აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის 
პედაგოგს.

აპრილის დასაწყისი

ივლისის შუა რიცხვები

აპრილის დასაწყისი - 
მომდევნო წლის მარტის ბოლო

კონკურსის გამოცხადებაკონკურსის გამოცხადება

განაცხადის წარდგენის ვადაგანაცხადის წარდგენის ვადა

პროგრამის განხორციელება პროგრამის განხორციელება 

პროგრამაში მონაწილეობის 
წინაპირობები

ქართველი ლექტორი უნდა 
ფლობდეს სწავლების 
მრავალწლიან გამოცდილებას;
აუცილებელია მეცნიერის 
კვალიფიკაცია;  
დოცენტი განაცხადის წარდგენისას 
უნდა მუშაობდეს უმაღლეს 
სასწავლებელში და დაფინანსების 
მიღების პერიოდისთვის არ უნდა 
იყოს პენსიონერი; 
გერმანიის უმაღლეს სასწავლებელში 
მას უნდა შეეძლოს კვირაში სულ მცირე 
ექვსი სასწავლო საათის, პროფესიულ 
უმაღლეს სასწავლებელში კი ათი 
საათის ჩატარება.

დაფინანსება

A მოდელის შემთხვევაში შესაძლოა 
დაფინანსდეს ქართველი ლექტორის 
ვიზიტი, რომელიც განსაზღვრულ პერი-
ოდში ჩაატარებს ლექციებს გერმანიის 
უმაღლეს სასწავლებელში. მიწვეული ლექ-
ტორის სწავლების პროფილი (კვლევა 
და სწავლება) უნდა შეესაბამებოდეს 
ჩვეულებრივი პროფესორის სწავლების 
გრაფიკს. 

უცხოელი დოცენტის მიწვევა გერმანიის 
უმაღლეს სასწავლებელში შესაძლებელია 
3-დან 12 თვემდე ვადით. DAAD აფინანსებს 
ლექტორის ჰონორარის 90%-ს, ქართული 
მხარე კი მინიმუმ 10%-ს.

B მოდელი ითვალისწინებს კათედრის და-
ფინანსებას; ასევე კათედრაზე მიწვეული 
პედაგოგების საქმიანობას 3-დან 24 თვემდე 
პერიოდით.

DAAD აფინანსებს ლექტორის ჰონორარის 
70%-ს, ქართული მხარე ფარავს სულ მცირე 
30%-ს. 

დამატებითი დაფინანსება (A და B 
მოდელისთვის):

გადაადგილების/ფრენის ხარჯები 
ორივე გზისთვის (525 ევრო*);
თანმხლები პირის გადაადგილების 
თანხა ორივე გზისთვის (525 ევრო*, 
მიწვეული ლექტორის გერმანიაში 
ყოფნის ვადა სულ მცირე 2 სემესტრი);
გადაადგილების ხარჯები (525 ევრო*) 
ვიზიტის პერიოდში  საქართველოში 
(ერთხელ) ჩამოსვლის მიზნით, 
იმ შემთხვევაში, თუ ლექტორმა 
სამშობლოში დატოვა მეუღლე და/ან 
მცირეწლოვანი შვილები (მიწვეული 
ლექტორის გერმანიაში ყოფნის ვადა 
სულ მცირე 2 სემესტრი);
ფიქსირებული თანხა „დარგობრივი 
კონფერენციებისთვის“ 
(500 ევრო* სემესტრში); 
თანხა ღონისძიებებისთვის (არაუმეტეს 
3.000 ევროსი*), რომლებიც ლექტორის 
ვიზიტის  პერიოდში ტარდება გერმანულ  
უმაღლეს სასწავლებელში და უშუალო 
კავშირშია მისი ვიზიტის შინაარსთან.
ციფრული კომპონენტებისათვის 
(მაგ.: ონლაინ პლატფორმა, ონლაინ 
ბიბლიოთეკა, ვიდეო ტუტორიალი 
და სხვ.) გათვალისწინებული თანხა 
(არაუმეტეს 5.000 ევროსი*).

*შენიშვნა: 2020 წლის მონაცემები

სრულყოფილად შევსებული განაცხადი 
მითითებულ ვადაში უნდა აიტვირთოს 
DAAD-ის ონლაინ პორტალზე: 
www.mydaad.de

საჭირო დოკუმენტები პირველადი და 
განმეორებითი განაცხადისას: 

განაცხადის ფორმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
დაფინანსების გეგმა 
(იხ. DAAD-ის პორტალზე);
პროექტის აღწერა (მოდელი A/B);
კანდიდატის ავტობიოგრაფია და მის 
მიერ გამოქვეყნებულ პუბლიკაციათა 
სია (არაუმეტეს 5 გვ./A4);
განმეორებითი განაცხადისას: 
დეტალური ანგარიში;
განმეორებითი განაცხადისას: 
სტუდენტების მიერ სასწავლო 
ღონისძიებების შეფასების შედეგები; 
გერმანიის უმაღლესი სასწავლებლის 
ხელმძღვანელობის დასტური. 

www.daad.de     Infos & Services für 
Hochschulen     Programmausschreibun-
gen finden     Gastdozentenprogramm

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია

პროგრამა ხორციელდება გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის განათლებისა 
და მეცნიერების სამინისტროს ფინანსური 
მხარდაჭერით.
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