
 

 

 

 

 

Nieuwe stipendiaten 

In het zomersemester 2014 ontvangen opnieuw 16 zeer gemotiveerde 
studenten het DIA-Stipendium. Het DIA-Stipendium is een beurs voor 
studenten en promovendi die tijdelijk naar Duitsland gaan voor studie of 
onderzoek, gefinancierd door OCW (ministerie van Onderwijs, Cultuur & 
Wetenschap) en DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). 
Meer>>  

  

 

 

Volgende deadline DIA-Stipendium 

De volgende deadline voor de aanvraag van het DIA-Stipendium is 1 juli 
2014. Studenten en (aanstaande) promovendi die in het najaar 2014 naar 
Duitsland vertrekken, kunnen tot deze datum een aanvraag indienen. De 
actuele voorwaarden kunnen worden opgevraagd via 
dia-stipendium@uva.nl. Meer >> 

  

 

 

Informatievoorziening 

Bij de Duitslanddesk en op www.studereninduitsland.nl kunt u terecht voor 
informatie over studeren in Duitsland. Daarnaast geven onze medewerkers 
voorlichting op bijeenkomsten en evenementen. Neem gerust contact op 
als u meer wilt weten. Folders en flyers bestellen? Dat kan hier. 

  

 

 

Dossier 'Studeren in het oosten van Duitsland' 

Studeren in Oost-Duitsland heeft veel voordelen: kleine groepen, goede 
faciliteiten en intensieve begeleiding. De Duitslanddesk heeft recent een 
artikel gepubliceerd met een overzicht van de belangrijkste studiesteden 
en instellingen in het oosten van Duitsland. Meer >> 

  

 

 

Toename aantal Nederlandse studenten in Duitsland  

Volgens de nieuwste cijfers van het Statistische Bundesamt is er de laatste 
twee jaar een duidelijke toename van het aantal Nederlandse studenten 
die aan een Duitse hogeschool of universiteit staan ingeschreven. In het 
wintersemester 2012/2013 waren dat 1905 studenten – bijna 20 procent 
méér dan in 2010/2011. Meer >> 
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Mobiliteitsonderzoek 

In het voorjaar 2014 lanceert de Duitslanddesk twee onderzoeksprojecten 
met als thema de Nederlands-Duitse studentenmobiliteit. De projecten 
lopen tot en met de zomer; de resultaten worden in het najaar 2014 
gepubliceerd. 

  

Duitslanddesk 
Duitsland Instituut Amsterdam 
Prins Hendrikkade 189b 
NL-1011 TD Amsterdam 
Studeren in Duitsland / Duitsland Instituut / Duitslandweb 
Tel.: +31 (20) 52 55041 

 

 
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar duitslanddesk-dia@uva.nl met als 
onderwerp 'uitschrijven nieuwsbrief'. 
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