
DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) pakub stipendiume 

2022/2023 õppeaastaks Saksamaal õppimiseks, suvekooli kursustel osalemiseks või uurimus- 

ning teadustööks. 

1. Stipendiumivõimalused õpirändeks bakalaureusekraadi omandanud või 

magistris õppivatele üliõpilastele Saksamaa ülikooli: 
 

 Stipendium õpirändeks bakalaureusekraadi omandanud või magistris õppivatele 

üliõpilastele - Study Scholarships- Master Studies forall Academic Disciplines  

Kandideerimise tähtaeg on 15. november 2021. Taotlemine toimub läbi elektroonilise 

DAADi taotlussüsteemi. Taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja juhised leiab siit.  

 Stipendium õpirändeks bakalaureusekraadiga või magistri kujutava kunsti, 

disaini,  kommunikatsiooni ja filmi valdkonna üliõpilastele - Study Scholarships 

for Graduates in Fields of Fine Arts, Design, Visual Communication and Film  

Kandideerimise tähtaeg: 30. november 20201. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi 

taotlussüsteemi. Taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja juhised leiab  siit.  

 Stipendium õpirändeks arhitektuuri ja linnaplaneerimise valdkonna 

magistriõppe üliõpilastele- Study Scholarships - Postgraduate Studies in the Field of 

Architecture 

Kandideerimise tähtaeg on 30. september 2021. Taotlemine toimub läbi elektroonilise 

DAADi taotlussüsteemi. Taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja juhised leiab  siit.  

 Stipendium bakalaureusekraadi omandanutele või magistri muusika suuna 
üliõpilastele Postgraduate Studies in the Field of Music  

Muusika valdkonna stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 27. september 2021. 

Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Taotlemiseks vajalike 

dokumentide loetelu ja juhised leiab siit.  

 

Eelpool nimetatud stipendiumitele kandideerimise üldtingimused: 

Toetusperiood: 10-24 kuud (stipendiumperioodi alguseks loetakse tavapäraselt järgneva 

aasta 1. oktoobrit 2022 v.a juhul, kui tudeng võtab saksa keele kursusi enne õpingute algust) 

Stipendiumi suurus: 861 eurot kuus. Lisaks ühekordne õppetoetus, sõidutoetus ja tervise-, 

õnnetus- ja isikliku vastutuse kindlustuskaitse hüvitamine.  

Saksakeele omandamiseks enne õpingute algust pakutakse keelekursuste hüvitamist sh 

veebikursuste. Otsuse kulude hüvitamise osas teeb DAADi stipendiumi komisjon.  

Rahastuse algus on tavapäraselt alates järgmise aasta 1. oktoobrist 2022 või varem, kui saksa 

keele kursus võetakse enne õppekava algust. Stipendiumi ei ole võimalik pikendada.  

Stipendiumi taotlemise tingimused: 

 eelnev haridus ei tohi olla omandatud  rohkem kui 6 aastat tagasi; 

 kui taotleja on olnud Saksamaa alaline elanik rohkem kui 15 kuud taotlustähtajaks ei 

saa stipendiumile kandideerida; 

 esitanud dokumendid või vastuvõetud Saksamaa kõrgkooli stipendiumi taotlemise 

tähtajaks. Kõrgkooli sisseastumine ja DAAD-i stipendiumi taotlemine on teineteisest 

sõltumatud; 

 sõltuvalt õppekeelest (saksa keel või inglise keel) tuleb taotlemisel esitada keeleoskust 

tõendav dokument või läbida keelekursused enne õpingute algust. 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=2&detail=50026200
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=2&detail=50026200
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=3&detail=57135742
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=3&detail=57135742
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=3&detail=57135742
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=2&detail=57135744
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=2&detail=57135744
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=20&status=3&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=57135744#prozess
Postgraduate%20Studies%20in%20the%20Field%20of%20Music
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=20&status=3&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=57135743#prozess


Stipendiumid määratakse valitud õppeprogrammi standardõppe ajaks.  2-aastaste kursuste 

puhul otsustab stipendiumi komisjon rahastamise jätkamise pärast esimest õppeaastat, kui 

stipendiaadi senised akadeemilised saavutused näitavad, et olete õppekava edukalt läbinud. 

Taotlejad, kes on taotluse esitamise ajal juba  magistriõppe esimesel aastal Saksamaal, võivad 

taotleda oma teise õppeaasta rahastamist. Stipendiumperioodi ei ole võimalik pikendada. 

 

 Stipendium bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele suvekooli kursustel 

osalemiseks- University Summer Courses offered in Germany for Foreign Students 

and Graduates)  

Stipendiumiga toetatakse bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilaste (kõigilt erialadelt) 

osalemist  saksa keele ja kultuuri suvekursustel.  

Pandeemiaolukorra tõttu pole näost näkku kursuste rahastamine praegu võimalik. Aastal 

2021 rahastatakse ainult veebikursustel osalemist. Kursused on saksa keeles. 

 

Kursused kestavad kuni 18 päeva (maksimaalselt 5 päeva sh saabumise ja lahkumise päev) 

minimaalselt 25 tundi õppetundi nädalas. Kursused toimuvad tavapäraselt juunist novembrini 

aastal 2022. Toetusperioodi ei saa pikendada.  

Ühekordne stipendiumimakse 1061 eurot. Lisaks reisitoetus, tervise-, õnnetus- ja isikliku 

vastutuse kindlustuskaitse hüvitamine. 

Kursuste osalustasud ja majutuskulud arvestab keelekursuste pakkuja tavaliselt otse 

stipendiumimaksetest maha, nii et kursuse korraldaja võib stipendiaadile maksta ainult selle 

summa, mis jääb järele eelnevalt mainitud kulude mahaarvamist.  

Taotlemiseks peab üliõpilane olema kursuse toimumise hetkeks vähemalt 18 aastane, 

üliõpilane peab olema välisriigi kõrgkooli üliõpilane (v.a Saksamaa). 

Kandideerimise  tähtaeg on 1. detsember 2021. Taotlemine toimub läbi elektroonilise 

DAADi taotlussüsteemi. Taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja juhised leiab  siit.  

 

 

2. Stipendiumid doktorantidele ja õppejõududele eesmärgiga toetada 

uurimus- või teadustöö tegemist Saksamaal 

 Stipendium ülikoolide akadeemilistele töötajatele- kunsti ja arhitektuuri 

valdkonnas - Study Visits for Academics - Artists and Architects 

 

Selle stipendiumi eesmärk on edendada koostööd kunsti ja arhitektuuri valdkonnas. 

Stipendiumiga toetatakse õppereise Saksamaale riiklikesse või riigi poolt tunnustatud 

ülikoolidesse valdkondlikuks koostööks. Õppekäik võib toimuda ka mitmesse asutusse. 

Toetust saab taotleda üks kord kolme aasta jooksul.  

 

Toetusperiood: 1-3 kuud; toetuse pikkuse otsustab valikukomisjon ja see 

sõltub  planeeritavast ajagraafikust. Toetusperioodi ei pikendata. 

Stipendiumi suurus: 2000 eurot igakuiselt õppeassistendid, abi professorid ja lektorid ja 

2150 eurot professoritele. Lisaks reisitoetus ja toetus erivajaduse puhul. Tervise-, õnnetus- ja 

isikliku vastutuse kindlustuskaitse hüvitamine. 

 

Kandideerimise tähtajad: 15. november 2021 lähetusteks juuni kuni november 2022; 2. 

mai 2021 lähetusteks detsember 2021 kuni mai 2022. 
Kandideerimine toimu läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Taotlemiseks vajalike 

dokumentide loetelu ja juhised leiab siit.  

 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=1&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50035295
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=1&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50035295
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=1&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50035295
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=2&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=2&detail=50110016
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=2&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=2&detail=50110016


 Lühiajaline õpiränne teadus- või uurimustööks Saksamaal- Research Grants-

Short-Term Grants. 

 

Stipendiumi sihtgrupp on doktorandid, noored akadeemikud ja teadlased, kes on saanud 

magistrikraadi. Erandjuhtudel ka bakalaureusekraadi omanikud, kes on saanud kraadi 

hiljemalt stipendiumiga toetatud teadustöö alustamise ajaks. Taotleda võivad ka juba 

doktorikraadi saanud (järel-doktorant). Doktorikandidaadid, kes teevad kraadi Saksamaa 

ülikoolis, ei saa kandideerida. 

Stipendiumi antakse teadus-või uurimustööks koostöös Saksamaa partner asutusega. Lisaks 

toetatakse akadeemilise hariduse täienduskursustel osalemist.  Kohapealne koostööpartner 

peab olema Saksamaa tunnustatud kõrgkool või riiklikult tunnustatud 

kõrgkool,  ülikooliväline teadusasutus. 

Uurimisprojekt või teadushariduse jätkamise kursus riiklikus või riiklikult tunnustatud 

kõrgkoolis või ülikoolivälises teadusasutuses Saksamaal. 

 

Toetusperiood: 1-6 kuud; toetuse pikkuse otsustab valikukomisjon ja see sõltub kõnealusest 

projektist ja planeeritavast töögraafikust. Toetusperioodi ei pikendata. 

Stipendiumi suurus sõltub taotleja akadeemilisest positsioonist: bakalaureusekraadiga ja 

magistriõppe üliõpilased 861 eurot igakuiselt ja 1200 eurot doktorandid ja järel-doktorandid. 

Lisaks sõidutoetus ja  toetus erivajadusega puhul. Tervise-, õnnetus- ja isikliku vastutuse 

kindlustuskaitse hüvitamine. 

 

Taotlemise tingimused: 

 

 eelnev haridus ei tohi olla omandatud  rohkem kui 6 aastat tagasi; 

 doktorikraadi omandanutel ei  tohi olla möödunud kraadi saamisest rohkem kui neli 

aastat. Doktoriõppes alustanutel ei tohi olla õpingute algusest möödunud rohkem kui 

kolm aastat; 

 taotlejaid, kes on Saksamaal elanud taotluse esitamise tähtajaks kauem kui 15 kuud, ei 

saa stipendiumile kandideerida; 

 nõutav keeleoskuse tase sõltub taotleja kohapealsest õppe- või teadustööst (hea inglise 

või saksa keele oskus on nõutud). 

Meditsiinivaldkonna taotlejatele palume tutvuda järgneva infolehega www.daad.de/extrainfo.  

 

Kandideerimise tähtajad: 15. november 2021, lähetusteks perioodil juuni kuni november 

2022.   2. mai 2021, lähetusteks perioodil detsember 2021 kuni mai 2022. 

Kandideerimine toimu läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Taotlemiseks vajalike 

dokumentide loetelu ja juhised leiab siit.  

 

 Stipendium doktorantidele kuni üks aasta kestvaks uurimustööks või 

täiendõppeks -Research Grant- One-Year Grants for Doctoral Candidates. 

 

Stipendiumi sihtgrupiks on  doktorandid (järel-doktorante ei toetata) ning noored 

akadeemikud ja teadlased, kes on omandanud magistrikraadi. Erandjuhtudel 

bakalaureusekraadi omanikud, kes on saanud kraadi hiljemalt stipendiumiga toetatud 

teadustöö alustamise hetkeks. Toetakse uurimisprojekti tegemist või akadeemilise hariduse 

täiendkursusel osalemist Saksamaa tunnustatud kõrgkoolis või ülikoolivälises teadusasutuses. 

Toetusperiood: 7-12 kuud; toetuse pikkuse otsustab valikukomisjon ja see sõltub 

kõnealusest projektist ja taotleja töögraafikust. Toetusperioodi ei pikendata. 

Stipendiumi suurus sõltub taotleja akadeemilisest positsioonist: bakalaureuse- ja 

magistrikraadi puhul 961 eurot igakuiselt ja 1200 eurot doktorandid. Lisaks tervise-, õnnetus- 

ja isikliku vastutuse kindlustuskaitse hüvitamine. Lisaks sõidutoetus ja ühekordne 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50015434
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50015434
http://www.daad.de/extrainfo
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=20&status=4&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015434#bewerbung
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=4&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=57140602


uurimistoetus. Teatud tingimustel on võimalik saada igakuist rendi- ja peretoetus ning toetust 

erivajaduse puhul. Vajadusel ka saksa keele kursuste osalustasu hüvitamine.  

Kandideerimise tähtaeg on 15. november 2021 lähetusteks algusega alates 1. oktoober 2022. 

Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Taotlemiseks vajalike 

dokumentide loetelu ja juhised leiab  siit.  

 

 

 Stipendiumid doktorantidele -Research Grants - Bi-nationally Supervised Doctoral 

Degrees / Cotutelle. 

Stipendiumi eesmärk on toetada koostööd ja ühiseid doktori-ja teadusprojekte stipendiaadi 

koduülikooli ja Saksamaa ülikooli vahel. 

Toetusperiood on maksimaalselt 2 aastat. Perioodi pikkuse otsustab valikukomisjon ja see 

sõltub uurimusprojektist ja planeeritavast töögraafikust. Toetust võib kasutada paindlikult 

mitmeks lühemaks õpirändeks Saksamaale. 

Taotluses tuleb lahti kirjutada töö- ja ajagraafik, kuidas plaanitakse oma aega Saksamaa ja 

koduülikooli vahel jagada. Koduülikoolis viibimise ajal katkestatakse DAADi stipendiumi 

maksmine.  

Stipendiumi suurus on igakuiselt doktorandile 1200 eurot. Lisaks tervise-, õnnetus- ja isikliku 

vastutuse kindlustuskaitse hüvitamine, sõidu- ja elamistoetus õppejõududele 1 kuni 10 

päevaseks lähetuseks ja ühekordne uurimistoetus. Teatud tingimustel ja üle kuue kuu kestvate 

lähetuste puhul on võimalik saada ka igakuist renditoetust, peretoetust, toetust erivajaduse 

puhul. Vajadusel ka saksa keele kursuste osalustasu hüvitamine.  

Kandideerimise tähtaeg 15. november 2021 lähetusteks algusega alates 1. oktoober 2022. 

Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Taotlemiseks vajalike 

dokumentide loetelu ja juhised leiab  siit.  

 

 Stipendium ülikoolide akadeemiliste töötajatele uurimustööks ja 

teaduuringuteks- Research Stays for University Academics and Scientists. 

Stipendiumi eesmärk on toetada lühiajalist õpirännet Saksamaale teadusuuringute 

läbiviibimisi ning seeläbi edendada kogemuste vahetamist ja võrgustike loomist Eesti ning 

Saksamaa kolleegide vahel. Stipendiumile saavad kandideerida ülikoolide  õppejõud ning 

akadeemikud ja teadlased, kes on omandanud doktorikraadi ning  töötavad oma koduriigi 

ülikoolis või teadusasutuses.  

Toetusperiood on 1-3 kuud, toetuse pikkuse otsustab valikukomisjon ja see sõltub uurimus- 

või teadustööst ja tööks planeeritud ajagraafikust.   

Stipendiumi suurus on 2000 eurot õppejõu assistendid, abiprofessorid ja lektorid ning 2150 

eurot professorid.  

Lisaks sõidutoetus ja tervise-, õnnetus- ja isikliku vastutuse kindlustuskaitse hüvitamine. 

Toetus erivajadusega korral. 

Taotleja peab töötama oma koduriigis kõrgkoolis ja uurimus- või teadustöö peab olema 

läbiviidud koostöös Saksamaa partneriga. 

Kandideerimise tähtajad: 

15. november 2021 lähetusteks perioodil juuni kuni november 2022. 2. mai  2021 

lähetusteks perioodil detsember 2021 kuni mai 2022. 

Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Taotlemiseks vajalike 

dokumentide loetelu ja juhised leiab  siit.  

 

Kõigi DAAD-i poolt pakutavate stipendiumite taotlusvoorud toimuvad  iga aastaselt 

samal perioodil.  Täpsemat informatsiooni leiab ka DAADi kodulehelt: 

https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/  
 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=4&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=57140602
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=4&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=57507783
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=4&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=57507783
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=4&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=57507783
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=2&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50015456
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=2&origin=21&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50015456
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/

