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Nieuwe deadline DIA-Stipendium 1 december
De volgende deadline voor de aanvraag van het DIAStipendium is 1 december 2014. Bachelor- en
masterstudenten en (aanstaande) promovendi die in het
voorjaar van 2015 naar Duitsland vertrekken, kunnen tot deze
datum een aanvraag indienen. Studenten dienen zich online te
registeren en een aanvraagdossier volgens de checklist voor
studenten of de checklist voor promovendi in op te stellen,
liefst digitaal via dia-stipendium@uva.nl. Via dit adres kunnen
ook de actuele voorwaarden worden opgevraagd.

'Deutschland Day' op de Hogeschool van Amsterdam
Op 20 november organiseert de Hogeschool van Amsterdam in
samenwerking met de Duitslanddesk van het Duitsland
Instituut Amsterdam een (Engelstalig) symposium met de titel
'Deutschland Day'. Luister naar een keur aan experts en
ervaringsdeskundigen, die je in één middag bijpraten over een
beter Duits cultuurbegrip en het thema 'studeren in Duitsland'.
Locatie: HvA Fraijlemaborg (West-serre), Fraijlemaborg 133,
Amsterdam. Tijd: 13:30-17:30 uur. Vrije inloop, registratie is
niet nodig.

De Duitslanddesk op de BuitenlandBeurs
De Duitslandddesk staat op 28 en 29 november op de
BuitenlandBeurs in de Jaarbeurs Utrecht om te informeren
over studeren in Duitsland. De BuitenlandBeurs is hét
evenement op het gebied van stages, studies, taalcursussen
en vrijwilligerswerk in het buitenland.
Je kunt daar ook een van de vele interactieve workshops
volgen over o.a. stufi in het buitenland, het vinden van een te
gekke stage of het doen van een taalcursus. Het avontuur is
dichterbij dan je denkt... Plan jouw toekomst op de
BuitenlandBeurs!

Voorbereidingsworkshop 'Studeren in Duitsland'
Overweeg je een studie in Duitsland en wil je graag meer te
weten komen en alvast oefenen met de taal? Meld je dan aan
voor onze voorbereidingsworkshop 'Studeren in Duitsland' op
zaterdag 24 januari van 14-18 uur bij het Goethe-Institut
Amsterdam. Na een introductie door een expert ga je in de
praktijk aan de slag met begrippen die je daar nodig zult
hebben (zoals 'Semesterticket' en 'WG'), ga je in gesprek met
ervaringsdeskundigen en kun je ideeën uitwisselen tijdens de
borrel. Aanmelding vóór 16 januari via duitslanddeskdia@uva.nl.
DAAD-Lektor
De Duitslanddesk heeft per 1 november een nieuw teamlid:
Henning Radke, DAAD-Lektor. Namens de DAAD (Deutscher
Akademischer Austauschdienst) en de desk geeft Henning
voorlichting over studeren in Duitsland. Hij zal dan ook
regelmatig door heel Nederland te vinden zijn op diverse
bijeenkomsten over studeren in het buitenland. Tevens
verstrekt Henning informatie over het DIA-Stipendium en de
verschillende DAAD-beurzen en verzorgt hij Duitse taallessen
aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Stageplek ondersteuning Duitslanddesk
Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) is op zoek naar een
stagiair (m/v) die per 1 februari 2015 de Duitslanddesk kan
ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden. Bij de desk
krijg je te maken met uiteenlopende taken: voorlichting van
studenten, het organiseren van en deelnemen aan
evenementen, het schrijven en redigeren van teksten voor de
website, het verzamelen van content voor social media en het
helpen beheren van het beursprogramma (DIA-Stipendium),
eventueel aan te vullen met onderzoekswerkzaamheden.
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