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DAAD W LICZBACH

32 000 
studentów korzysta z niemieckiej 
 transnarodowej oferty edukacyjnej na 
całym świecie

Centrala DAAD w Bonn 
i Biuro w Berlinie

1 465 000
osób z Niemiec otrzymało  
wsparcie od 1950 roku,  
81 508 w roku 2018

57
centrów informacyjnych na 
wszystkich kontynentach

20
interdyscyplinarnych centrów  
studiów nad Europą i Niemcami  
na zagranicznych uczelniach

241 
uczelni oraz 103 reprezentacje 
studenckie są członkami DAAD



442
lektorów na zagranicznych uczelniach

1 020 000
osób z zagranicy otrzymało 
wsparcie od 1950 roku,  
63 680 w roku 2018

168
stowarzyszeń byłych stypendy-
stów na całym świecie
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Więcej danych i liczb na stronie:  
→ https://www.daad.de/der-daad/zahlen-und-fakten/en/

7
specjalistycznych centrów 
w Afryce

5
Niemieckich Centrów Nauki i 
Innowacji (DWIH) zarządzanych 
przez DAAD

15
przedstawicielstw w  krajach 
parternskich na całym świecie

5
centrów doskonałości  
na całym świecie



CELE I ZADANIA DAAD
 } Trzy strategiczne obszary działania:

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH
DAAD
• kształci specjalistów i kadrę kierowniczą w 

 najlepszych uczelniach i ośrodkach badawczych 

na świecie

• pozyskuje partnerów i przyjaciół Niemiec

• tworzy trwałe, międzynarodowe sieci kontaktów

KNOW-HOW DLA WSPÓŁPRACY 
 NAUKOWEJ
DAAD
• pełni funkcję informacyjną i doradczą wobec 

niemieckich uczelni, organizacji naukowych oraz 

decydentów politycznych w zakresie międzynaro-

dowej współpracy naukowej

STRUKTURY OTWARTE NA ŚWIAT
DAAD
• wspiera współpracę niemieckich uczelni z 

międzynarodowymi partnerami przyczyniając się 

do poprawy jakości badań i dydaktyki

• wychodzi za granicę z wartościową niemiecką 

ofertą studiów na najwyższym poziomie 

• inspiruje niemieckie uczelnie do działania 

na rzecz rozwoju systemów nauki w krajach 

partnerskich 

• umożliwia uczelniom budowanie mostów ponad 

granicami i liniami konfliktów

• wspiera język niemiecki jako ważny język kultury 

i nauki
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ZARZĄD

Prezydent
Prof. dr Margret Wintermantel

Wiceprezydent
Prof. dr Joybrato Mukherjee

Przedstawiciele uczelni i studentów, 
oddelegowani członkowie

103 reprezentacje studenckie

Komisje kwalifikacyjne

KURATORIUM

Przedstawiciele federacji  
i krajów związkowych, uczelni 

i studentów, zgromadzenia 
członków oraz organizacji 

naukowych

SIEDZIBA GŁÓWNA W BONN

Sekretarz generalna 
Dr Dorothea Rüland

Zastępcy 
Sekretarz generalnej 

Christian Müller
Rudolf Boden

15 przedstwicielstw  
57 centrów informacyjnych

241 uczelni członkowskich

Zgromadzenie członków

Schemat organizacyjny znajdą Państwo tu:  
www.daad.de/organigramm



} Centrala DAAD w Bonn i biuro w Berlinie  
 15 przedstawicielstw  

  Niemieckie Centra Nauki i Innowacji (DWIH)

Adresy internetowe i pocztowe przedstawicielstw oraz centrów 
 informacyjnych DAAD znajdą Państwo tu: → www.daad.de/adressen

Centrum informacyjne
Informacje o studiach w Niemczech 
Tel. +49 (228) 882-180
} www.daad.de/kontakt

Informacje o studiach za granicą 
Tel . +49 (228) 882-180
} www.daad.de/contact
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DAAD NA ŚWIECIE
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Warszawa

Moskwa Nowe 
Delhi

Pekin

Hanoi
Kair

Nairobi
Dżakarta

Tokio

Alexander Gerst 
Geofizyk, wulkanolog  
i astronauta

Zagraniczne studia w Nowej Zelandii, na które 

otrzymałem wsparcie z DAAD, były ważnym krokiem na 

mojej drodze do świata nauki. Umożliwiły mi one zebranie 

kluczowych w moim zawodzie międzynarodowych 

doświadczeń. Tak jak i w życiu, tak też w nauce 

obowiązuje zasada, że dopiero spojrzenie dalej niż czubek 

własnego nosa pozwala na zmianę perspektywy,  

która jest niezbędna do zrozumienia istoty rzeczy.



FINANSOWANIE DAAD

Łącznie
558,4  

mln euro

10 %

23 %

7 %

35 %

25 %

Federalne Ministerswo 
Spraw Zagranicznych
197,7 mln euro

Inne środki
37,1 mln euro

Unia Europejska
128 mln euro

Federalne Ministerstwo 
Współpracy Gospodarczej  

i Rozwoju
54,9 mln euro

Federalne Ministerstwo 
Oświaty i Badań Naukowych
140,7 mln euro



W 2018 DAAD  
UDZIELIŁA WSPARCIA 
145 186 OSOBOM

Doświadczeni i młodzi naukowcy 
oraz pracownicy administracyjny 

uczelni

Doktoranci

Stypendyści z Niemiec

Wsparcie DAAD w 
ramach projektów

Stypendia  
indy widualne DAAD

Programy mobilności UE
(Erasmus+)*

Stypendyści z zagranicy

Pozostali**

Studenci  
studiów I  
stopnia

Studenci 
studiów II 

stopnia

54 129
34 928

21 123 13 06121 947

**  Projekt 2016, okres 1.6.2016–31.5.2018
** Osoby przygotowujące się do studiów oraz personel akademicki realizujący projekty

81 508
63 680

68 511
51 064

25 613



CO ROBIMY

 } Stypendia DAAD dla:
→ www.daad.de/stipendien
• niemieckich i zagranicznych studentów, doktorantów i na-

ukowców wszystkich dziedzin w celu realizacji studiów, ba-

dań naukowych i praktyk

• absolwentów niemieckich szkół za granicą

• specjalistów i kadry kierowniczej z krajów rozwijających się

• zagranicznych artystów w ramach Berlińskiego Programu 

dla Artystów

 }Programy umiędzynarodowienia  
niemieckich uczelni 

→ www.daad.de/hochschulen
• Kierunki studiów ze zintegrowanym pobytem zagranicznym 

oraz podwójnymi dyplomami

• Programy partnerskie oraz naukowa współpraca w ramach 

projektów z zagranicznymi uczelniami

• Wzmacnianie międzynarodowego wymiaru 

 specjalistycznych programów badawczych

• Transnarodowe projekty edukacyjne niemieckich uczelni

 }Zrównoważony rozwój
→ www.daad.de/ez
• Partnerstwa międzyuczelniane z krajami rozwijającymi się

• Bilateralne szkoły doktoranckie SDG  

(Sustainable Development Goals) 

• Specjalistyczne centra oraz centra doskonałości we 

 wschodzących gospodarkach i krajach rozwijających się 



 } Język niemiecki & studia niemcoznawcze 
→ www.daad.de/deutsche-sprache
• Kierowanie lektorów na zagraniczne uczelnie oraz promocja 

języka niemieckiego w sektorze akademickim

• Wspieranie uczelni na całym świecie w kształceniu 

 nauczycieli języka niemieckiego

 }Współpraca akademicka w ramach UE 
→ www.eu.daad.de
• Kierunki studiów związane z tematyką niemiecką oraz cen-

tra studiów nad Niemcami i Europą za granicą

• Wdrażanie europejskiego programu edukacyjnego 

 Erasmus+ w szkolnictwie wyższym

• Doradztwo w zakresie realizacji Procesu Bolońskiego

 }Programy dla byłych stypendystów 
→ www.daad.de/alumni
• Budowanie i pielęgnowanie kontaktów między byłymi 

 stypendystami DAAD

• Wspieranie niemieckich uczelni w pielęgnowaniu kontaktów 

z ich zagranicznymi absolwentami

 }DAAD Know-how
→ www.daad.de/analysen-und-studien
• w celu umiędzynarodowienia niemieckich uczelni

• o systemach naukowych oraz międzynarodowym sektorze 

oświatowym

•  o studiach i badaniach naukowych w Niemczech

• o studiach i badaniach naukowych za granicą

• przez dokształcanie personelu administracyjnego uczelni

• przez ewaluację, monitorowanie i badania



Wspierajcie Państwo wspólnie z nami młodych, zdolnych ludzi
z całego świata 

DAAD Foundation 
IBAN: DE 35 380 400 07 011 2649900
BIC: COBADEFFXXX
info@daad-stiftung.de · www.daad-stiftung.de

DAAD
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
German Academic Exchange Service
Referat ds. komunikacji zewnętrznej
Kennedyallee 50, 53175 Bonn
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