
Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs priecājas Jūs iepazīstināt ar 
marta jaunumiem.

Pasākumi

Stipendijas

Jaunas grāmatas vācu valodas nozares apguves centrā

Noderīgi

Projektu konkursa otrā kārta

Pirmdien, 24. martā, plkst. 18:00
Latvijas Universitātes 7. auditorijā, Raiņa bulv.19,  Rīgā

Dr. Klaudijas Matesas (Claudia Matthes) vieslekcija „Vācija – veiksmīga demokrātija?” (vācu un latviešu valodās)

Pirmdien, 31. martā, plkst. 18:00
Zinātniskais vakars „10 gadi pēc ES paplašināšanās”

Plašāka informācija

Atgādinām, ka projektu pieteikumus Baltijas-Vācijas 
Augstkolu biroja izsludinātajai 2014. gada projektu 
konkursa otrajai kārtai var iesniegt līdz 2014. gada 17. 
martam. Projekts jāuzsāk un jāīsteno laika periodā no 
1.07.2014. - 15.12.2014. Biroja mājas lapā ir pieejami 
projektu konkursa nosacījumi un iesniedzamie 
dokumenti, kā arī vadlīnijas, kas atvieglo projekta 
pieteikuma sagatavošanu.

Projekta pieteikuma dokumentu elektroniskā versija 
jānosūta pa e-pastu līdz 17. marta plkst. 23:59, bet 
oriģināleksemplārs jāiesniedz personīgi Baltijas-Vācijas 
Augstskolu birojā līdz 17. martam plkst. 17:00 vai arī 
jānosūta pa pastu. Pasta zīmoga datums - ne vēlāks kā 17. 
marts.

Leibnica-DAAD stipendija jaunajiem zinātniekiem
Leibnica-DAAD stipendija augsti kvali�cētiem 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.
Stipendijas apmērs ir 2 000 eiro mēnesī, vienreizēja piemaksa 460 eiro apmērā, apmaksāta veselības apdrošināšana, kā arī divu 
mēnešu vācu valodas kursi (ja stipendiāts vēlas apmeklēt). Kandidātiem ļoti labi jāpārvalda angļu valoda (vācu valodas zināšanas ir 

vēlamas, taču nav obligātas).
Pieteikšanās līdz 2014. gada 7. martam

Plašāka informācija angļu valodā

Leibnica Plazmas zinātnes un tehnoloģijas institūta stipendija
Leibnica Plazmas zinātnes un tehnoloģijas institūts (The Leibniz Institute for Plasma Science and Technology) atrodas teritorijā, kurā ir 
zemākā  plazmas temperatūra Eiropā. Institūts meklē jaunas tēmas, koncepcijas, jomas par plazmas temperatūras pētniecību, tāpēc 
institūts vēlas piesaistīt zinātniekus vai kvali�cētus inženierus pilnas slodzes darbam Vācijas ziemeļaustrumos. No potenciālajiem 
kandidātiem tiek gaidītas 1-2 lapaspuses garš  koncepcijas kopsavilkums. Plānotais projekts ir jāīsteno 2-3 gadu laikā un tam jāatbilst 
institūta darbībai.

Prasības kandidātam:
• pašmotivēts, aizrautīgs komandas spēlētājs;
• doktora grāds dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs;
• labas komunikācijas, prezentēšanas un rakstīšanas prasmes;
• vismaz 2 gadu pieredze darbības jomā.

Priekšrocības:
• konkurētspējīgs atalgojums, prēmiju sistēma, veselības                 
 aprūpe un pensija;
• iespējama patstāvīga darba vieta pēc projekta veikšanas;
• tiek veicināta vīriešu un sieviešu līdztiesība (kvalificētu    
 sieviešu pieteikumi tiek atzinīgi vērtēti);
• priekšroka tiek dota arī kvalificētām personām ar invaliditāti.

Pieteikties, sūtot e-pastu ar norādi  „0077 – Post Doc concept”, var līdz 2014. gada 15. martam,  pievienojot CV,  1-2 lapaspušu garu 
koncepciju, attiecīgos serti�kātus un paskaidrojumu kāpēc tieši Jūs stiprināsiet institūta komandu.
Jautājumus var adresēt: g.lembke@inp-greifswald.de

Plašāka informācija angļu valodā

Plašāka informācija

Plašāka informācija

ESMOD stipendija dizaina, modes un mārketinga interesentiem maģistrantūras programmā Berlīnē
Tiek piedāvātas divas maģistrantūras vietas  programmā „Modes ilgtspējība”, studijas uzsākot 2014. gada oktobrī.
Stipendija sedz mācību maksu līdz 5 500 eiro un tās ilgums ir viens gads.
Prasības kandidātam:
• profesionāla pieredze;
• interese par modes ilgtspējību;
• sociālās iemaņas un vērtības.
Stipendija atbalsta sociālo taisnīgumu. Priekšroka tiks dota kandidātiem ar labi sagatavotiem pieteikumiem, kuri nāk no �nansiāli un 
sociāli nelabvēlīgām ģimenēm.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2014. gada 31. martam. Pieteikumam nepieciešams pievienot rakstiskus dokumentus ar savu motivāciju, 
radošo portfolio, kvali�kāciju un darba pieredzi. Rezultāti kandidātiem tiks paziņoti 2014. gada 5. maijā.

Plašāka informācija angļu valodā

„International Business- Baltic Business Development”
Ar Baltijas-Vācijas Augstkolu biroja atbalstu projektam „Kolokvijs Tallinā „Uzņēmējdarbības attīstiba Centrāleiropā”“ ir izdota jauna 

grāmata „International Business- Baltic Business Development”. Grāmatā apkopoti referāti par Baltijas jūras uzņēmējdarbības attīstības 
problēmām.

„Die entwicklung der parteienlandschaft in Estland 1991-2011”
Igaunijas politologi – Ots Lumi (Ott Lumi) un Tonis Sārts (Tönis Saarts) ir izveidojuši brošūru, kurā tiek sniegts pārskats par Igaunijas 

partiju sistēmu, par tās vēsturi un attīstību.

Vācijas kultūras pavasara atklāšana
Pirmdien, 31. martā, plkst. 16:00, Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas 
ielā 22A, Daugavpilī, notiks Vācijas kultūras pavasara atklāšana. Kultūras 
pavasari atklās Daugavpils domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, Gētes 
Institūta Rīgā Valodas nodaļas vadītājs Mihaels Hauke (Michael Hauke) 
un Vācijas Federatīvās Republikas Centrālā biroja ārzemju skolu 
jautājumos pārstāvis Holgers Dēne (Holger  Dähne). Par muzikālo 
pavadījumu rūpēsies Daugavpils Mūzikas vidusskola.

Tulkotāju konkurss Vācu kultūras pavasara Daugavpilī ietvaros 
Pasākumu cikla „Vācu kultūras pavasaris Daugavpilī” ietvaros 
Daugavpils Universitātes Vācu �loloģijas katedra izsludina tulkotāju 
konkursu augstskolu studentiem un vidējās izglītības iestāžu 10.-12. 
klašu skolēniem ar ļoti labām vācu valodas prasmēm. 
Konkursa dalībnieki tiek aicināti tulkot Ludviga Behštaina pasaku „Das 
klagende Lied” savā dzimtajā valodā (latviešu vai krievu). 
Darbu iesniegšanas termiņš: līdz 2014. gada 25. martam, sūtot uz 
e-pastu: du@daad.lv ar norādi „Tulkotāju konkursam”. Iesniedzot darbu, 
ir jānorāda autora vārds, uzvārds, mācību iestāde, klase/kurss, e-pasts 
un tālrunis saziņai.

Sekojiet līdzi aktualitātēm un papildus informācijai:

Jūsu Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja komanda

http://hochschulkontor.lv/lv/pasakumi
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15425-leibniz-daad-research-fellowships-01/
http://www.inp-greifswald.de/web3.nsf/index?OpenPage&Eintrag=6CB536EAA9735B13C1257C23005AC292&Language=eng
http://scholarship-positions.com/hessnatur-scholarships-international-students-germany-2014/2014/02/21/
http://du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/3520
http://hochschulkontor.lv/
http://www.draugiem.lv/group/16104134/
https://www.facebook.com/hochschulkontor
https://twitter.com/Hochschulkontor
http://hochschulkontor.lv/lv/projekti

