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Recordaantaal aanvragen DIA-Stipendium
Bij de laatste aanvraagronde van het DIA-Stipendium is een
recordaantal aanvragen binnengekomen bij de
Duitslanddesk. 18 aanvragers behoren tot de gelukkigen die
vanaf oktober een beurs ontvangen ter ondersteuning van
hun studie of onderzoek in Duitsland. De groep kent deze
keer bijzondere samenstelling – de disciplines reiken van
geschiedenis, religiewetenschappen, economie en
milieuwetenschappen tot wiskunde, werktuigbouwkunde,
geneeskunde en zelfs uitzonderlijke studies zoals
paleoecologie en brouwerij-technologie.
Conferentie over samenwerking hoger onderwijs
Op maandag 15 september 2014 vindt in Münster een
conferentie plaats over gezamenlijke studieprogramma's van
Nederlandse en Noordrijn-Westfaalse universiteiten,
geïnitieerd en georganiseerd door het ministerie van OCW,
het Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung
van NRW, het Zentrum für Niederlande-Studien te Münster
en het Duitsland Instituut Amsterdam. Minister Jet
Bussemaker (Nederland) en minister Svenja Schulze (NRW)
openen gezamenlijk het evenement.

Publicatie onderzoeksrapport joint programmes
Als opmaat naar de conferentie op 15 september 2014 in
Münster heeft de Duitslanddesk van het Duitsland Instituut
Amsterdam onderzoek uitgevoerd naar gezamenlijke
studieprogramma's van Nederlandse en Noordrijn-Westfaalse
universiteiten en hogescholen. Het rapport Van knelpunten
tot kansen belicht zowel problemen als mogelijke oplossingen
als het gaat om de gestructureerde uitwisseling van
studenten in programma's die door de Duitse en Nederlandse
instellingen gezamenlijk worden aangeboden.

Deadlines DAAD-beurzen 2015/2016
Op 15 november 2014 sluit de aanvraagronde van de DAADbeurzen voor het studiejaar 2014/2015. Voor een kortere
onderzoeksperiode in Duitsland (promovendi en jonge
wetenschappers) kunnen drie keer per jaar aanvragen
worden ingediend: tot 1 oktober voor onderzoek vanaf maart
2015, tot 1 maart 2015 voor onderzoek vanaf augustus 2015
en 1 juli 2015 voor onderzoek vanaf januari 2016. DAADbeurzen zijn doorgaans gedoteerd met bedragen tussen 750
en 1000 euro per maand. Aanvragen kunnen worden
ingediend via de Nuffic.
Duitsland-studeerders zeer tevreden
Evaluaties laten zien dat de DIA-Stipendiaten zeer tevreden
zijn met hun studie-ervaring in Duitsland. De grootste groep
geeft hun verblijf een 8, gevolgd door een groep studenten
en promovendi die dit met een 9 beoordeelt. Enkelen geven
hun studie in Duitsland zelfs een 10. Berlijn was in het
studiejaar 2013/2014 de meest populaire studentenstad
onder de stipendiaten. Bij vrijwel iedereen is de Duitse
taalvaardigheid vooruit gegaan en is het Duitslandbeeld ten
goede veranderd. Duitsers werden in veel gevallen ervaren
als open en vriendelijk.
Contact met ervaringsdeskundigen
Op studereninduitsland.nl is veel informatie te vinden over
studeren in Duitsland en alles wat daarbij komt kijken. Soms
kan het echter fijn zijn om direct met een
ervaringsdeskundige te praten en je vragen te stellen aan
iemand die eerder in Duitsland is geweest voor studie of
onderzoek. Vanaf nu is dat mogelijk: via onze website vind je
korte profielen van Duitsland-alumni die je graag te woord
staan. Het aantal deskundigen en steden wordt continu
uitgebreid – houd onze website dus goed in de gaten!

Oprichting DIA-Alumniclub
Sinds augustus 2014 heeft het DIA-Stipendium een eigen
alumniclub. Wil je meedoen? Neem dan contact op met DIAalumnus Jirsi Reinders. Ben je geen DIA-Alumnus, maar wil
je toch in contact blijven met (andere) Duitsland-alumni? Op
onze site vind je een overzicht van alle Duitsland-specifieke
alumniverenigingen in Nederland, waaronder de vereniging
van DAAD-alumni, het Alumniportal Deutschland en diverse
alumniverenigingen van studies op het gebied van Duitse
taal, cultuur, geschiedenis en politiek.
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