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Dag van de Duitsland-alumni 
 
Op 20 juni organiseert de Duitslanddesk van het Duitsland 
Instituut Amsterdam (DIA) de Dag van de Duitsland-alumni 
voor alumni van het DIA-Stipendium, het Graduiertenkolleg 
van het DIA en Duitslandstudies aan de Universiteit van 
Amsterdam. Ook andere Duitsland-alumni zijn van harte 
welkom. Heb je in Duitsland gestudeerd of anderszins 
ervaring opgedaan in of met Duitsland, meld je dan aan via 
www.spui25.nl. Er is een beperkte hoeveelheid plaatsen 
beschikbaar, dus wees er snel bij! 
  

 

  

Deadline aanvraag DIA-Stipendium 
 
Studenten en (aanstaande) promovendi die volgend semester 
voor hun studie of onderzoek naar Duitsland vertrekken, 
kunnen tot 1 juli 2014 het DIA-Stipendium aanvragen. 
Ondersteund wordt een studie- of onderzoeksverblijf van drie 
tot tien aaneengesloten maanden met een maandelijks 
bedrag van 400 euro (studenten) tot 600 euro (promovendi) 
en een eenmalige reiskostenbijdrage van 100 euro. De 
actuele voorwaarden kunnen worden opgevraagd via dia-
stipendium@uva.nl. Meer informatie over de beurs en de 
aanvraagprocedure >> 

 

  

Otto von der Gablentz-scriptieprijs 
 
De stichting Otto von der Gablentzprijs en het DIA reiken dit 
jaar voor het eerst de Otto von der Gablentz-scriptieprijs uit 
voor de beste masterscriptie met een aan Duitsland 
gerelateerd onderwerp. Gaat jouw scriptie over Duitsland of 
het Europees integratieproces en de rol van Duitsland daarin? 
Zorg dan dat je scriptie voor 1 september 2014 bij ons 
binnen is en maak kans op een bedrag van 2500 euro. Meer 
informatie >> 
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Stagelopen bij de Duitslanddesk 
  
Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) is op zoek naar een 
stagiair (m/v) die per 1 september 2014 de Duitslanddesk 
kan ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden, zoals 
voorlichting geven aan studenten, het schrijven van teksten 
voor de website, het organiseren van evenementen en het 
uitvoeren van onderzoek. Het gaat om een periode van drie 
tot zes maanden voor minimaal vier dagen per week. Voor de 
volledige vacaturetekst >> 

 

  

Onderzoek joint programmes 
  
De Duitslanddesk voert op dit moment onderzoek uit naar de 
knelpunten rond de inrichting van joint programmes (joint en 
double degrees) tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. 
Bent u vanuit Nederlandse kant betrokken bij een joint 
programme en hebben wij u nog niet benaderd? Wilt u graag 
feedback leveren op de huidige mogelijkheden en 
programma’s? Heeft u verbeterpunten die u graag aan ons 
wilt doorgeven? Neem dan contact op met Caroline Duits, 
C.Duits@uva.nl. 

 

  

Sociale media 
 
De Duitslanddesk verstrekt niet alleen informatie via de 
website studereninduitsland.nl, maar is ook actief op sociale 
media. Via Facebook, Twitter en LinkedIn verspreiden wij 
nuttige informatie over studeren en onderzoek doen in 
Duitsland, beursprogramma’s en praktische aspecten van je 
verblijf. Ook posten en tweeten wij nieuws over Duitsland, 
hoger onderwijs en arbeidsmarktperspectieven in ons 
buurland. Volg ons als je op de hoogte wilt blijven van de 
mogelijkheden en actueel nieuws wilt ontvangen! 
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