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Spodbujamo angažirane študente, ki dosegajo dobre rezultate!
Fundacija Rochus in Beatrice Mummert podeljuje štipendije novi generaciji bodočih top menedžerjev
iz držav Srednje in Jugovzhodne Evrope na področju ekonomije, inženirskih, naravoslovnih in
turističnih ved. Štipendije so namenjene za 2,5 letni magistrski študij na Univerzi v Kölnu, Nemški
visoki šoli za šport ali na Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) v Achenu in se
dodeljujejo v okviru Fundacije Robert Bosch.

Pogoji za prijavo:
- Državljanstvo Bolgarije, Češke, Estonije, Hrvaške, Madžarske, Litve, Latvije, Črne Gore, Poljske,
Romunije, Slovaške, Slovenije ali Srbije
- Zaključen dodiplomski študij (Bachelor) oziroma zadnji letnik dodiplomskega študija ekonomskih
(vključno s turističnimi vedami), inženirskih ali naravoslovnih ved
- Visoko povprečje (tudi pri matematiki)
- Zelo dobro znanje nemškega in angleškega jezika
- Menedžerski potencial
- Vodstvene sposobnosti
- Socialni angažma
- Pripravljenost vrnitve v domovino po zaključenem magistrskem študiju

Štipendija Fundacije Mummert vključuje:

- Mesečno štipendijo: 850 - 900€
- Dodatek za raziskovalno delo 228€ na semester
- Povračilo potnih stroškov (prihod in odhod): 150 – 250 €
- Dodatek za nakup prenosnika: 700 €
- Dodatek za zdravstveno in nezgodno zavarovanje
- Premija za dobre rezultate v času magistrskega študija: 500 €
Razvijanje menedžerskih sposobnosti:
- Seminarji za razvoj sposobnosti (osebnostni razvoj in vodenje ljudi)
- Opravljanje pripravništva v nemškem podjetju (4 – 5 mesecev)
- Študijsko potovanje v Berlin in v Bruselj
- Obisk podjetij; obisk kulturnih dogodkov
- projektno delo pri samoupravljanju

Profesionalno in osebno podpora nudijo:
- Mentor – član upravnega odbora Fundacije
- Boter – osebnost iz ekonomije, kulture in visokog šolstva
- Tutor na fakulteti – pomoč pri vprašanjih v zvezi s študijem in osebnih vprašanjih
- Prejšnje generacije štipendistov
Rok za prijavo: Vsako leto od 1. septembra do 1. novembra za začetek študija v zimskem semestru
naslednjega leta.

Prijava in dodatne informacije:
Edith Wolf
Email: mummertstipendium@bosch-stiftung.de
Telefon: +49 (0) 711/460 84-976
www.mummertstiftung.de

