
S t i p e n d i u m
Studium in Deutschland

 Lions Club Siegen

Der Lions Club Siegen verfolgt unter ande-
rem folgende Ziele:

 Den Geist gegenseitiger Verständigung 
unter den Völkern der Welt zu WECKEN 
und zu erhalten.

 Die Grundsätze eines demokratischen 
Staatswesens und guten Bürgersinns zu 
FÖRDERN.

 Aktiv für die bürgerliche, kulturelle, sozia-
le und allgemeine Entwicklung der Gesell-
schaft EINZUTRETEN.

Der Lions Club Siegen vergibt seit 1994 in Zu-
sammenarbeit  mit  der Universität Siegen jähr-
lich zwei Stipendien in Höhe von jeweils 5.000 €
für ein Akademisches Jahr - zehn Monate (Okto-
ber  2016 bis  Juli  2017),  500 € monatlich  -  an
zwei polnische Studierende aus Gdańsk (Danzig)
zum Studium an der Universität Siegen.

Dieses Stipendium soll  es den polnischen Stu-
dierenden  ermöglichen,  die  deutsche  Gesell-
schaft und ihre Kultur näher kennen zu lernen,
und auch deutschen Studierenden die Möglich-
keit  zur  persönlichen  Kontaktaufnahme  sowie
zum Austausch zu bieten. Der Lions Club Siegen
möchte  damit  die  Perspektiven  der  Völkerver-
ständigung und guten Nachbarschaft nachhaltig
unterstützen.

Angesprochen  sind  insbesondere Studierende
aus den Bereichen Germanistik, Wirtschaftswis-
senschaften  und  Technik,  die  über  gute
Deutschkenntnisse (mindestens auf dem Niveau
B2) verfügen.

Eine Stipendienvergabe erfolgt nach Bewerbung
durch  eine  unabhängige  Kommission.  Die  Be-
werberinnen und Bewerber müssen sich in der
zweiten  Hälfte  ihres  Bachelorstudiums oder  in
einem Masterstudienprogramm befinden.

Einzureichen sind:
- Motivationsschreiben
- Tabellarischer Lebenslauf
- Notenliste
- Gutachten  eines  Professors  oder  einer

Professorin
- Sprachnachweis

Die  Bewerbungen  sind  erbeten  bis  zum
30. April 2016:

Uniwersytet Gdański
Instytut Filologii Germańskiej

            Sabine Stoll Wewior (DAAD-Lektorin)
ul. Wita Stwosza 51 
Neofilologia, Raum 154
80-308 Gdańsk

Bei Fragen melden Sie sich unter 
s.stoll-wewior@ug.edu.pl
Am Donnerstag, den 14.04.2016, findet ab 16:45
Uhr ein Informationstreffen in Raum 263 statt.

Die Universität Siegen ist mit ca. 19400 Stu-
dierenden, davon 1200 ausländischen Stu-
dierenden, 2000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, davon ca. 1200 Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern, eine innovative 
und interdisziplinär ausgerichtete Universi-
tät. Sie bietet mit einem breiten
Fächerspektrum von den Geistes- und Sozi-
alwissenschaften über die Wirtschaftswis-
senschaften bis zu den Natur- und Inge-
nieurwissenschaften ein hervorragendes 
Lehr- und Forschungsumfeld mit zahlreichen
inter- und transdisziplinären Forschungspro-
jekten.

Die Finanzierung der Stipendien erfolgt hälf-
tig aus Mitteln des Lions Club Siegen und 
des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik 
Deutschland im Programm STIBET Matching 
Funds des Deutschen Akademischen Aus-
tausch Dienstes (DAAD).

mailto:s.stoll-wewior@ug.edu.pl


S t y p e n d i u m
Studia w Niemczech

 Klub Lions Siegen

Klub Lions Siegen dąży między innymi do 
realizacji następujących celów:

 WZBUDZANIA i umacniania ducha 
wzajemnego zrozumienia wśród narodów 
świata.

 WSPIERANIA podstawowych zasad 
demokratycznej państwowości i świado-
mości obywatelskiej.

 Aktywnego UDZIAŁU w obywatels-
kim, kulturalnym, socjalnym i ogólnym 
rozwoju społeczeństwa.

Od roku 1994 Klub Lions Siegen we współpracy z
uniwersytetem  Siegen  przyznaje  polskim  stu-
dentom z Gdańska dwa stypendia w wysokości
5.000  €  (w  miesięcznych  ratach  à  500  €)  na
okres jednego roku akademickiego (od paździer-
nika 2016 do lipca 2017) – czyli na dziesięć mie-
sięcy.  Stypendia przeznaczone są na studia na
Uniwersytecie Siegen.

Celem  stypendium  jest  umożliwienie  polskim
studentom  bliższego  poznania  niemieckiego
społeczeństwa  i  niemieckiej  kultury,  a  także
stworzenie  niemieckim  studentom  możliwości
nawiązania kontaktu i  wymiany z polskimi stu-
dentami. Klub Lions Siegen stawia sobie tym sa-
mym za cel wspieranie perspektyw porozumienia
między narodami i dobrego sąsiedztwa.

Oferta skierowana jest w szczególności do stu-
dentów wydziałów filologii  germańskiej,  ekono-
mii oraz kierunków technicznych, mogących wy-
kazać się dobrą znajomością języka niemieckie-
go (przynajmniej na poziomie B2).
Przyznanie stypendium następuje po rozpatrze-
niu wniosków przez niezależną komisję. Kandy-
daci  muszą  mieć  ukończoną  pierwszą  połowę
studiów bachelor lub być na studiach typu mas-
ter.

Dokumenty aplikacjny:
- List motywacjny
- Opinia od jednego nauczyciela 

akademickiego 
- Potwierdzony w dziekanacie wykaz 

wszystkich ocen ze studiów 
- Opinia od jednego nauczyciela 

akademickiego 
- Zaświadczenie o znajomości języka 

niemieckiego 

Wnioski przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 
2016:

Uniwersytet Gdański
Instytut Filologii Germańskiej

            Sabine Stoll Wewior (DAAD)
ul. Wita Stwosza 51
Neofilologia, p. 154
80-308 Gdańsk

   s.stoll-wewior@ug.edu.pl

Uniwersytet Siegen liczy 19400 studentów, 
z czego 1200 stanowią studenci zagraniczni,
2000 pracowników, w tym 1200 pracowni-
ków naukowych. Uniwerstytet Siegen jest 
uczelnią innowacyjną i interdyscyplinarną.  
W ofercie programowej znajdują się zarówno
kierunki humanistyczne i socjalne, jak i eko-
nomiczne oraz inżynieryjne i techniczne, co 
stwarza znakomitą dydaktyczną i naukową 
płaszczyznę dla licznych inter- i transdys-
cyplinarnych projektów naukowych. 

Stypendia finansowane są w połowie ze 
środków Klubu Lions Siegen, w połowie zaś  
ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych Republiki Federalnej Niemiec w progra-
mie STIBET Matching Funds Niemieckiej 
Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).


