
PASĀKUMI STIPENDIJAS
KONKURSI

2. oktobrī, plkst. 18:00
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, 201. auditorijā, 

Visvalža ielā 4a, Rīgā

Eiropas valodu dienai veltīts tematiskais vakars „Valoda. Kultūra. 
Vārdnīca.”. Tematiskajā vakarā ar vieslekciju „Leksikogrāfija Eiropas 
dimensijā” piedalīsies prof. Dr. Ulrike Hasa (Ulrike Haß) no 
Dīsburgas–Esenes Universitātes, bet ar Eiropas dimensijām 
leksikogrāfijā iepazīstinās pasniedzējas Dr. philol., asoc. prof. Ineta 
Balode un Dr. philol., doc. Laura Karpinska no Latvijas Universitātes. 

Tematiskais vakars notiks angļu valodā.

Citi Eiropas valodu dienas 2013 ietvaros 
notiekošie pasākumi

10. oktobrī, plkst. 10:00
Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas klusajā lasītavā

Projekta „Kūrortu integrētas izpētes metodika un tūristu uztveres modeļa 
adaptēšana Baltijas valstu kūrortos” noslēguma konference, kurā, 
piedaloties projekta partneriem, Latvijas kūrortu asociācijas un kūrortu 
nozares uzņēmumu pārstāvjiem, tiks prezentēti projekta rezultāti un to 

iespējamais pielietojums kūrortu nozares attīstībai Baltijas valstīs.
Seminārs notiks angļu valodā.

10. oktobrī, plkst. 14:00
Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Raiņa bulv. 19, Rīgā

Lekciju cikls „Slāpekļa oksīda sintēze organismā: kā saglabāt 
līdzsvaru?” tāda paša nosaukuma projekta ietvaros

Lekcijas notiks angļu valodā.

15. oktobrī, plkst. 14:00
Rostokas Universitātē, konferenču telpā EG 14, Wismarsche 

Str. 43 – 45, Rostokā
Seminārs „Pakāpes likuma izpausmes daudz-daļiņu 
sistēmās” projekta „Fizika un stohastika - stohastiskie procesi 

dabas zinātnēs” ietvaros

17. oktobrī, plkst. 16:00
Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, 6. auditorijā, 

Kronvalda bulv. 4, Rīgā
Seminārs „Dinamisko bioķīmisko modeļu optimizācijas 
algoritmi” projekta „Starpdisciplinārais ieguldījums bioķīmisko 

tīklu dinamisko modeļu optimizācijā” ietvaros
Seminārs notiks angļu valodā.

Plašāka informācija par pasākumiem

Plašāka informācija

LATVIJĀ
2. oktobrī, plkst. 17:00, Gētes institūtā Rīgā, Torņa ielā 1 (ieeja no Klostera ielas), Rīgā

LIETUVĀ
Katru pirmdienu, plkst. 15:00, Gētes institūtā Viļņā, Gedimino pr. 5, Viļņā

NOZARU VĀCU VALODAS APGUVES CENTRĀ 
JAUNAS GRĀMATAS

Mācību centrā ir pieejamas 2011. un 2012. gada Baltijas ģermānistu gadagrāmatas 
„Triangulum”.

VĀCIJAS AKADĒMISKĀ APMAIŅAS DIENESTA (DAAD) 
KONSULTĀCIJAS

ZINĀTNISKS UN MĀKSLINIECISKS KONKURSS PAR TĒMU „DABAS 
RESURSI LATVIJĀ”

Sekojiet līdzi aktualitātēm un papildus informācijai:

BALTIJAS-VĀCIJAS AUGSTSKOLU BIROJA OKTOBRA JAUNUMI

Rohusa un Beatrises Mummertu fonda stipendijas
Rohusa un Beatrises Mummertu fonds piešķir stipendijas perspektīviem ekonomikas, uzņēmējdarbības, inženierzinātņu un 
dabas zinātņu studentiem no Centrāleiropas un Dienvidaustrumeiropas valstīm. Stipendijas paredzētas 2,5 gadu ilgām 
maģistratūras studijām Ķelnes Universitātē, Ķelnes sporta augstskolā vai Reinas-Vestfālenes Tehniskajā augstskolā Āhenē. 
Stipendiju piešķiršana notiek sadarbībā ar Roberta Boša fondu.

Pieteikšanās termiņš: ik gadu no 1. septembra līdz 1. novembrim 
(Studiju uzsākšana nākamā gada rudens semestrī).

Plašāka informācija

DAAD INFORMĀCIJAS PASĀKUMI PAR STUDIJU, PĒTNIECĪBAS 
UN DAAD STIPENDIJU IESPĒJAM VĀCIJĀ NOTIKS:

LIETUVĀ
1. oktobrī, plkst. 13:00, Šauļos, Vytauto g. 84, 205. telpā
2. oktobrī, plkst. 15:00, Kauņā, Donelaicio 52, 514. telpā
2. oktobrī, plkst. 17:30, Kauņā, Studentu g. 48, 334. telpā
3. oktobrī, plkst. 13:45, Viļņā, Sauletekio al. 11, 304. telpā
3. oktobrī, plkst. 16:00, Viļņā, Universiteto g. 5, A9 telpā
4. oktobrī,  plkst. 12:00, Viļņā, Studentu g. 39, 501. telpā
9. oktobrī, plkst. 15:00, Klaipēdā, Herakus Manto 84, 104. telpā

LATVIJĀ
8. oktobrī, plkst.  17:30, Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 6. auditorijā
10. oktobrī, plkst. 14:00, Liepājā, Lielajā ielā 14, 227. telpā
14. oktobrī, plkst. 13;00, Daugavpilī, Vienības ielā 13, 310. telpā
15. oktobrī, plkst. 11:30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, Aktu zālē
16. oktobrī, plkst. 17:45, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 219. telpā.

IGAUNIJĀ
7. oktobrī, plkst. 13:30, Tallinā, Narva mnt. 25, T-314 telpā
8. oktobrī, plkst. 17:30, Tallinā, Ehitajate tee 5, VII-537 telpā
17. oktobrī, plkst. 13:30, Tartu, Ülikooli 18, Senāta zālē

PIETEIKŠANĀS DAAD STIPENDIJĀM 2014. GADAM IR SĀKUSIES

DAAD STIPENDIJAS STUDIJĀM VĀCIJĀ 2014./2015. AKADĒMISKAJĀ 
GADĀ 

2014./2015. mācību gadam Vācijas Akadēmiskais Apmaiņas dienests (DAAD) 
piedāvā dažādas stipendiju programmas studijām Vācijā.

Bakalaura un maģistra studenti no Latvijas var pieteikties stipendijai dalībai 
Vācijas augstskolu vasaras kursos. Jebkuras nozares bakalaura vai maģistra 
absolventiem (vai pēdējā kursa studentiem) ar labām vācu vai angļu valodas 
zināšanām ir iespējas pretendēt uz maģistra studiju stipendijām. Mākslas, 
mūzikas un arhitektūras studentiem, kas pabeiguši izglītību Latvijā, tiek 

piedāvātas stipendijas tālākām studijām Vācijā.

DAAD STIPENDIJAS PĒTNIECĪBAS DARBAM VĀCIJĀ 2014./2015. 
AKADĒMISKAJĀ GADĀ 

2014./2015. mācību gadam Vācijas Akadēmiskais Apmaiņas dienests (DAAD) 
piedāvā dažādas stipendiju programmas pētnieciskajam darbam Vācijā.

Doktoranti un jaunie zinātnieki var saņemt stipendijas pētniecības darba 
veikšanai Vācijā no 1 līdz 10 mēnešiem. Tāpat ir iespēja saņemt atbalstu 
pilnas doktorantūras studijām Vācijā (stipendijas maksimālais ilgums 3 gadi). 
Augstskolu pasniedzējiem un zinātniekiem ir iespēja saņemt atbalstu 
zinātnisko projektu īstenošanai (no 1 līdz 3 mēnešiem). Bijušie DAAD 
stipendiāti var tikt uzaicināti atkārtoti. Bez jau minētajām, pastāv vēl citas 
atbalsta programmas, piemēram, studiju studentu grupu braucieni uz Vāciju.

Plašāka informācija par atsevišķām programmām, pieteikšanās kārtību un 
citām finanšu atbalsta iespējām atrodama DAAD informācijas centrā Rīgā 

(www.daad.lv) vai DAAD stipendiju datu bāzē (www.funding-guide.de).

10. oktobrī, plkst. 18:00
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, 500. auditorijā, 

Aspazijas bulv. 5, Rīgā
Prof. Dr. Wilhelm Steingrube vieslekcija „Kas mums ir kopīgs? Baltijas 

jūras reģiona dārgumi”
Vieslekcija notiks angļu valodā.

Iesniedzamo dokumentu elektroniskā versija 
jānosūta pa e-pastu (līdz 15. oktobra plkst. 
23:59), bet oriģināleksemplārs jāiesniedz 
personīgi Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā (no 
plkst. 10:00 līdz 17:00) vai arī jānosūta pa pastu. 
Pasta zīmoga datums - ne vēlāks kā 15. 
oktobris. Projekta pieteikumam un finansēšanas 
plānam ir jābūt projekta vadītāja parakstītam. 
Nepilnīgi un pēc iesniegšanas termiņa saņemti 

projektu pieteikumi netiks izskatīti.

Atbildēsim jautājumus, kuri tiks iesūtīti pa 
e-pastu līdz 11. oktobrim.

Informācijai un konsultācijām:
Tālr. 67 28 60 33

E-pasts: hochschulkontor@lu.lv

Plašāka informācija, projektu konkursa 
vadlīnijas un iesniedzamo dokumentu 

veidlapas

Atgādinām, ka līdz 15. oktobrim gaidīsim projektu 
pieteikumus jebkurā zinātnes nozarē un 
visdažādākajās formās, piemēram, tematiskām 
vieslekcijām un semināriem, pētījumiem, 
konferencēm, publikācijām Baltijas-Vācijas 
Augstskolu biroja izsludinātajam projektu 
konkursam 2014. gadam. Pievērsiet uzmanību, ka 
projekts jāuzsāk un jāīsteno laika periodā no 2014. 

gada 1. janvāra līdz 15. decembrim.

PROJEKTU KONKURSS

Latvijas augstskolu studenti ir aicināti piedalīties konkursā „Dabas resursi Latvijā”, lai 
atklātu savas izjūtas, mērķus un personīgo ieguldījumu vides jautājumu risināšanā. 
Konkursam var iesniegt zinātniskus un mākslinieciskus darbus jebkurā formātā, 
piemēram, fotoprojektus, īsfilmas, dokumentālās filmas, zinātniskus eksperimentus, 
zinātniskus sacerējumus vai esejas, zīmējumus u. c. Konkursu piedāvā Vācijas 
Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD), Francijas institūts Latvijā un Gētes Institūts 
Rīgā. Konkurss tiek rīkots ANO Starptautiskā ūdens sadarbības gada, Elizejas līguma 50. 
gadadienas un DAAD gada tēmas „Rūpes par starptautisku ilgtspēju” ietvaros.
Visu nozaru studenti var pieteikt savus projektus konkursam individuālajā vai grupu 
(maksimāli 4 dalībnieki) kategorijā. Balva individuālajā kategorijā ir stipendija augstskolu 
vasaras kursiem Vācijā vai Francijā 2014. gadā, bet grupu kategorijā – viena semestra 

vācu vai franču valodas kursi Rīgā.
Uzvarētājus noteiks konkursa žūrija, kuru veido vides žurnālists, pārstāvis no Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, pārstāvji no augstskolām, zinātnieki, 

starptautisko institūciju pārstāvji.
Projektu iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 19. novembris. Projekti 
jāiesniedz: Francijas institūtā, Elizabetes ielā 59, Rīgā, LV - 1050. Uzvarētāji tiks apbalvoti 
12. decembrī kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, pēc apbalvošanas tiks rādīta Jana Artisa 

Bertrāna filma „Pasaules slāpes”.
Plašāka informācija un pieteikuma anketas: www.daad.lv,  ic@daad.lv, 

www.institut-francais.lv,  sandra.urtane@institut-francais.lv

KONKURSS VISU NOZARU STUDENTIEM LIETUVĀ „VĀCU VALODA 
STUDIJĀS UN ZINĀTNĒ– SKAIDRI UN GAIŠI”

Studenti var vēl pieteikt savu projekta ideju Gētes Institūtā Viļņā un vinnēt ceļojumu uz 
Vāciju līdz 15. oktobrim.

3. oktobrī, plkst. 16:15
Latvijas Universitātē, 153. auditorijā, Raiņa bulv. 19, Rīgā

Tematiskais vakars „Dialogs starp ES dalībvalstu tiesām 
un ES Tiesu ES prejudiciālā nolēmuma procedūrā”

Tematiskais vakars notiks angļu valodā.

No 18. līdz 19. oktobrim
Šauļu Universitātes bibliotēkas konferenču telpā, Vytauto Str. 84, 

Šauļos
Starptautiskā zinātniskā konference „Laba vietējās pašvaldības 
pārvaldība: demokrātija, decentralizācija un attīstība” tāda paša 

nosaukuma projekta ietvaros
Konference notiks angļu un lietuviešu valodā.

DAAD un „Roche Diagnostics“ stipendijas
Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) un firma „Roche Diagnostics“ piedāvā jauniem zinātniekiem, kas 
jau ieguvuši doktora grādu, stipendiju Bavārijas pilsētā Pencbergā (Penzberg). Vācu valodas zināšanas nav obligāti 

nepieciešamas.
Pieteikšanās termiņš: ik gadu līdz 15. novembrim, lai uzsāktu studijas, pētniecisko darbu nākošā gada 

vasarā/rudenī.

Plašāka informācija angļu valodā
Jūsu Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs

http://hochschulkontor.lv/lv/projekti
http://valoda.lv/Aktualitates/Eiropas_Valodu_dienas_2013_pasakumi/1263/mid_522
http://hochschulkontor.lv/lv/pasakumi
http://hochschulkontor.lv/lv/stipendijas-un-studiju-iespjas/vacija/153
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/15433-daad-roche-diagnostics-postdoctoral-programme/
http://www.goethe.de/ins/lt/vil/ver/de11544035v.htm
https://twitter.com/Hochschulkontor
https://www.facebook.com/baltischdeutsches.hochschulkontor
http://www.draugiem.lv/group/16104134/

