
Pasākumi

Trešdien, 12. februārī, plkst. 17:30
Tallinas Tehniskajā universitātē, X-413 auditorijā, Akadeemia tee 3, Tallinā
Seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu Baltijas-Vācijas Augstskolu 
biroja projektu konkursam 2014 (vācu un angļu valodās)

Otrdien, 18. februārī, plkst. 18:00
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, 205. auditorijā, Visvalža ielā 4a, Rīgā
Prof. Irmtraudes Resleres  vieslekcija „No Kolkasraga uz Rīgu” (vācu un latviešu valodās)

Pirmdien, 24. februārī, plkst. 18:00
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, 500. auditorijā, Aspazijas bulv. 5, Rīgā
Zinātniskais vakars „Pārmaiņas darba tirgū” ar Luidgera Volterhofa vieslekciju „Pārmaiņas darba tirgū - 
izaicinājums sabiedrībai” un Dr. Edgara Brēķa prezentāciju „Latvijas darba tirgus problēmas un nākotnes 
izaicinājumi” (vācu un latviešu valodās)

Projektu konkurss

Stipendijas

Jauna grāmata
„interlitteraria” Interesanti

Sekojiet līdzi aktualitātēm un papildus informācijai:

Jūsu Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja komanda

Leibnica-DAAD stipendijas postdoktorantiem
Leibnica-DAAD stipendija augsti kvalificētajiem jaunajiem zinātniekiem kuru disertācija nav senāka par 2 gadiem, dod 
iespēju vienu gadu veikt pētniecisko darbību kādā no Leibnica Institūtiem. Šobrīd visās svarīgākajās pētniecības nozarēs 
Vācijā darbojas 86 Leibnica Institūti.
StipendijaStipendijas apmērs ir 2 000 eiro mēnesī, vienreizēja piemaksa 460 eiro apmērā, apmaksāta veselības apdrošināšana, kā 
arī divu mēnešu vācu valodas kursi (ja stipendiāts vēlas tādus apmeklēt). Kandidātiem ļoti labi jāpārvalda angļu valoda (vācu 
valodas zināšanas ir vēlamas, taču nav obligātas).
Pieteikšanās līdz 2014. gada 7. martam

Henrika Bola fonda stipendijas
Henrika Bola fonds katru gadu piedāvā ap 1000 stipendijām. Stipendija domāta ārvalstu studentiem, kuri ieguvuši vidējo 
izglītību ārpus Vācijas un vēlas iegūt bakalaura vai maģistra grādu Vācijā. Stipendijas tiek piešķirtas visos studiju virzienos, 
bet galvenokārt humanitārajās, sociālajās, mākslas un kultūras zinātnēs. Šobrīd fonds īpaši atbalsta ekonomikas, tiesību, 
inženierzinātņu, matemātikas un žurnālistikas studentus.
Pieteikšanās līdz 2014. gada 1. martam un 1. septembrim

Maksa Planka starptautiskās pētniecības skolas stipendijas
MPRS-gBGC (The International Max Planck Research School for Global Biogeochemical Cycles) piedāvā stipendijas  
biosfēras un ekosistēmas doktorantūras programmā.
Pētniecības skola atrodas Jēnā, Vācijā un tā ir lieliska iespēja tiem, kuri vēlas veidot  veiksmīgu karjeru saistībā ar 
globālajiem bioģeoķīmiskajiem cikliem un Zemes sistēmas zinātni.
Pieteikšanās līdz 2014. gada 6. februārim

Pēc notikušajiem semināriem Rīgā un Tartu 2011. un 2012. 
gadā, kuri notika ar Baltijas-Vācijas Augstkolu biroja atbalstu, 
asoc. prof. Līna Lukas (Liina Lukas) un asoc. viesprofesore 
Silke Pasevalka (Silke Pasewalck) ir izveidojušas zinātnisku 
izdevumu „interlitteraria”. Semināros uzmanība tika fokusēta uz 
dzejas un literatūras lomu totalitārisma režīmā.  Šajā izdevumā 
var iepazīties ar jaunākajām tendencēm literatūrā un kultūras 
studijāsstudijās, kuras attiecinātas uz Padomju Savienību.

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ir izsludinājis 2014. gada projektu konkursa otro kārtu. 

Projekta pieteikumus gaidīsim līdz 2014. gada 17. martam. Projekts jāuzsāk un jāīsteno laika 
periodā no 1.07.2014. - 15.12.2014. Biroja mājas lapā ir pieejamas projektu konkursa vadlīnijas, kas 
atvieglo projekta pieteikuma sagatavošanu, kā arī konkursa nosacījumi un iesniedzamie dokumenti.

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja komanda sveic Jūs ar pavasara semestra sākšanos un priecājas 
Jūs iepazīstināt ar februāra jaunumiem.
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