Til videregående skoler i Norge

Sommerkurs «Deutschland Plus» 2019 – Invitasjon til å søke
om stipend
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har også i
2019 mottatt invitasjonen til å nominere kandidater til sommerkurset «Deutschland Plus».
Språkstipendene stilles til rådighet fra Forbundsrepublikken Tyskland og gir norske elever
som lærer tysk en flott mulighet til et lengre opphold i Tyskland.
Om sommerkurset «Deutschland Plus»
«Deutschland Plus» er et sommerkurs for elever som ønsker å utdype sine kunnskaper om
det tyske språket og den tyske kulturen. Kurset varer i tre uker. Til sammen 12 norske elever
vil få muligheten til å delta.
Elever som tildeles stipend til sommerkurset vil få dekket reisen tur/retur Oslo-Tyskland og
oppholdet i Tyskland. Deltakere på kurset er gjester på en tysk skole og i tyske vertsfamilier.
Kurset inneholder blant annet språkundervisning, opphold i vertsfamilier og en reise til
Berlin. En norsk følgelærer vil reise sammen med de norske elevene. Sommerkurset finner
sted fra 15. juni til 4. juli 2019 i Lilienthal og Berlin.
Hvem kan søke?
Som søker til sommerkursstipend må du gå på videregående skole og ha hatt tysk i minst to
år. Du kan være mellom 15 og 17 år. God interesse for tysk språk og Tyskland er en
forutsetning for å kunne få tildelt stipend. Du må være sosialt anlagt og kunne tilpasse deg
livet i en tysk vertsfamilie og i reisegruppen på en god måte. Søkere kan ikke ha tysk som
morsmål eller ha tyske foreldre. Du kan ikke ha deltatt på andre tyske stipendprogram
tidligere.
Hvordan søker jeg?
Søknader sendes direkte til Diku innen 10. april 2019.
Søknaden må sendes som e-post til post@diku.no, helst som et pdf-dokument og med
emne “Stipend for sommerkurs i Tyskland”. Søknaden må inneholde:
•
•
•
•

Utfylte søknadspapirer («Personalbogen», foreldreerklæring og samtykkeskjema)
Aktuelt passbilde
Anbefalingsbrev fra skolen
Passkopi

Dersom du får tildelt stipend, vil du bli bedt om å sende inn en legeerklæring.

Alle dokumenter skal skrives på tysk eller engelsk. Dokumentene finner du også på våre
nettsider: https://www.siu.no/Videregaaende-opplaering/Andre-stipendordninger/stipendfor-aa-delta-paa-sommerkurs-i-tyskland
Hvordan velges elever?
Søknaden din vil gå gjennom en gyldighetskontroll der Diku sjekker om du oppfyller de
formelle kravene til å kunne delta i sommerkurset. Deretter vil både motivasjonsskrivet ditt i
søknaden og lærerens uttalelse legges til grunn for den kvalitative vurderingen av søknaden.
Diku vil ta hensyn til en jevn geografisk spredning av stipendmottakere.
Har du spørsmål?
Dersom du har spørsmål, ber vi deg om å ta kontakt med din tysklærer eller Anna Lena
Jammer i Diku (anna.jammer@diku.no eller tel. 90 223 992).

