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Kvietimas
Informacinis renginys
Kviečami visų studijų programų studentai, turintys geras vokiečių kalbos žinias
2012 m. balandžio 24 d., 16:00 val.
Vilniaus universitete, 238 auditorija
DAAD, IPS alumnai, Vokietijos ambasada ir Goethe’s institutas informuos apie
- Studijų ir stipendijų suteikimo galimybes Vokietijoje
- IPS-programą (5-ių mėnesių trukmės parktiką Vokietijos parlamenteBundestage)
- Goethe’s instituto tarptautinius egzaminus
Pranešimų kalbos: vokiečių ir lietuvių
Daugiau informacijos kitoje kvietimo pusėje ir interneto svetainėse:
www.wilna.diplo.de - www.daad.de
www.bundestag.de/ips - www.goethe.de/litauen

Tarptautinė parlamento stipendija (IPS)
-

-

-

-

IPS programa trunka 5 mėnesius (nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d.), ji sudaryta iš įvairių renginių, seminarų
ir praktikos pas vieną Vokietijos Bundestago narį.
Stipendija apima 450 eurų dydžio piniginę mėnesio stipendiją, nemokamą apgyvendinimą bei draudimą
nuo ligų, nelaimingų atsitikimų ir civilinės atsakomybės draudimą. Be to, apmokamos kelionės išlaidos iki
Berlyno ir atgal. Tarptautinę parlamento stipendiją finansuoja Vokietijos Bundestagas.
Stipendininkių ir stipendininkų užsimėmimai tęsiasi visą dieną ir taip jie supažindinami su įvairiomis
federalinio parlamento nario užduotimis. Labai vertinamas aktyvus bendradarbiavimas, turima omenyje ekspertinių rašinių rengimas, kalbų, straipsnių ir laiškų rašymas, posėdžių parengimas bei sekretoriato
uždavinių atlikimas. Be to, stipendininkės ir stipendininkai lydi savo parlamento narius į komitetų, frakcijų ir
kitų komisijų posėdžius ir taip gali pažvelgti į vidinio parlamento funkcionavimo esmę, ryšius ir proceso
eigą. Dar yra numatytas apsilankymas parlamento nario rinkiminėje apygardoje.
Stipendininkės ir stipendininkai vasaros semestrui yra imatrikuliuojami kaip Berlyno Humbolto
universiteto studentai ir jų pageidavimu gali būti įrašomi kaip laisvieji klausytojai kituose universitetuose.
Vasaros semestro metu jie gali lankyti iki dviejų mokymo dalykų Berlyno Humbolto universitete arba
kitoje Berlyno aukštojoje mokykloje. Papildomai jie dar dalyvauja Laisvojo universiteto, Humbolto
universiteto ir Technikos universiteto mokslinėje palydėjimo programoje.
Be to, stipendininkės ir stipendininkai politinių fondų studijų seminaruose gaus informaciją apie
Vokietijos Federacinės Respublikos politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.
Tarptautinės parlamento stipendijos globėjas yra Vokietijos Bundestago pirmininkas, prof. dr. Norbert
Lammert.

