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Infoblatt zur Betreuungszusage
Um sich für ein Promotionsstipendium, ein Forschungsstipendium oder ein
Forschungsaufenthalt zu bewerben, benötigen Sie unter anderem die schriftliche
Betreuungzusage eines betreuungsberechtigten Hochschullehrers einer deutschen
Hochschule (siehe Bewerbungscheckliste)
Aber:
EINE KURZE EMAIL ALS BETREUUNGSZUSAGE IST NICHT AUSREICHEND!
Die Betreuungszusage sollte ausführlicher sein und der wissenschaftliche
Betreuer aus Deutschland sollte ausdrücklich:
1. auf die Relevanz des Forschungsvorhabens des Bewerbers eingehen.
2. bestätigen, dass ihm das Forschungsvorhabens des Bewerbers bekannt ist und er
diesem zustimmt.
3. bestätigen, dass ihm der Zeitplan des Bewerbers bekannt ist und er diesem
zustimmt.
4. bestätigen, dass das Gastinstitut sich bereit erklärt, für den Bewerber einen
Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen.
Sie müssen also Ihrem Betreuer in Deutschland vorab Ihr Forschungsvorhaben und
Ihren Zeitplan zuschicken! Beide Dokumente müssen Sie natürlich auch Ihrer
Stipendienbewerbung beifügen (siehe Bewerbungscheckliste)!
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Fragen haben (info@daad.az).
Zudem empfehlen wir jedem Bewerber ausdrücklich, vor Abgabe der Bewerbung von
unserer kostenlosen Beratung Gebrauch zu machen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung,
mit freundlichen Grüßen,
Hikmat Kamalli
Kommissarischer Leiter des DAAD Informationszentrums Baku
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ELMİ RƏHBƏRİN RAZILIQ MƏKTUBU (BETREUUNGSZUSAGE)
HAQQINDA MƏLUMAT
Almaniyada müdafiə etmək, tədqiqat aparmaq və ya tədqiqat məqsədilə qısamüddət
qalmaq üçün təqaüd almaq istəyirsinizsə, Sizə DAAD-yə ərizə verərkən başqa
sənədlərlə yanaşı alman ali məktəbindən - elmi rəhbərdən razılıq məktubu
(Betreuungszusage) lazımdır. (sənədlər siyahısına bax)
Diqqət: RAZILIQ MƏKTUBU QISA EMAIL ŞƏKLİNDƏ QƏBUL EDİLMİR!
Razılıq məktubu geniş tərtib olunmalıdır və bu zaman Almaniyada olan elmi
rəhbər:
1. məktubda ərizəçinin tədqiqat mövzusunun əhəmiyyətini açıqlamalıdır.
2. təsdiq etməlidir ki, ərizəçinin tədqiqat işinin tezisi ona məlumdur və o bu tezislə
razıdır.
3. təsdiq etməlidir ki, ərizəçinin tədqiqat vaxt planı ilə tanışdır və onunla razıdır.
4. təsdiq etməlidir ki, ərizəçini qəbul edən ali məktəb onu iş şəraiti (işləmək üçün yer)
ilə təmin edəcəkdir.
Bunun üçün siz öz tədqiqat işi tezisinizi və vaxt planınızı əvvəlcədən Almaniyadakı
elmi rəhbərinizə göndərməlisiniz. Hər iki sənəd həmçinin tədqiqat almaq üçün DAADyə təqdim edəcəyiniz sənədlər siyahısına daxildir. (Sənədlər siyahısına bax)
Əgər əlavə suallarınız olarsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. (info@daad.az). Biz hər
bir ərizəçiyə təkidlə məsləhət görürük ki, sənədlərini təqdim etməzdən əvvəl bizim
pulsuz məsləhət saatlarımızdan faydalansınlar.
Sizin ərizələrinizi gözləyirik.
Hörmətlə
Hikmat Kamalli
DAAD Bakı Məlumat Mərkəzinin direktoru v.m.i.e.

