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Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung in der Robert Bosch Stiftung, Heidehofstr. 31, 70184 Stuttgart, Deutschland 

 

Mes remiame motyvuotus ir gabius studentus! 
 
Rochus ir Beatrice Mummert paramos fondas suteikia galimybę gauti stipendiją būsimai aukštos 
kvalifikacijos vadovų kartai – ekonomikos, vadybos, gamtos mokslų ir inžinerijos studentams bei 
absolventams iš Vidurio ir Pietryčių Europos. Ši stipendija teikiama bendradarbiaujant su Robert Bosch 
stipendijos fondu ir susideda iš 2,5 metų trukmės stipendijos magistro studijoms Kelno universitete, Aacheno 
technikos universitete arba Vokietijos Kelno aukštojoje sporto mokykloje.  
 
Reikalavimai, norint tapti Mummert stipendininku:  

� Tu esi iš Bulgarijos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lietuvos, Juodkalnijos, Lenkijos, Rumunijos, 
Serbijos, Slovakijos, Slovėnijos, Čekijos arba Vengrijos 

� turi/iki studijų Vokietijoje turėsi bakalauro laipsnį vadybos, ekonomikos, gamtos mokslų, inžinerijos 
arba turizmo srityje 

� labai geri pažymiai (taip par ir matematikoje) 
� labai geros vokiečių kalbos žinios 
� vadovo (lyderystės) potencialas 

� ryški asmenybė 
� visuomeninė veikla 
� noras ir pasiruošimas, baigus magistro studijas, grįžti į savo gimtąją šalį 

 
Mummert skatinamoji parama susideda iš: 
� Stipendijos     

- mėnesinė 900 € stipendija 
- 228 € parama per semestrą mokslinėms reikmėms 
- kelionės išlaidų padengimas atvykimui ir išvykimui, pasibaigus paramos laikui: 250 € 
- parama nešiojamo kompiuterio įsigijimui: 700 € 
- sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimas 
- premija už gerai pabaigtas studijas: 500 € 

� Vadovų mokym ų    

Mes siūlome jums plačią ir nepriekaištingos kokybės skatinimo programą 

- įgūdžių lavinimo seminarus, skirtus asmenybei vystyti ir vadovo įgūdžiams gerinti 

- 4-5 mėnesių trukmės praktiką vokiškoje įmonėje 

- keliones i Berlyną ir Briuselį  

- ekskursijas į įmones, kultūros renginius 

- savivaldą (stipendiatų projektai) 
� Visapusiško r ėmimo    

Tu gausi patikimą asmeninę paramą iš 

- Mentorių (valdybos nariai) 

- Krikštatėvių (asmenybės iš kultūros, ekonomikos ir mokslo sričių) 

- Universiteto ir patikėtinių dėstytojų 

- Vyresnių stipendiatų ir Alumni 
� Pažinčių rato k ūrimo (Netzwerkbildung) 
    

Paraiškos teikimo laikotarpis: kasmet nuo rugsėjo 1 dienos iki lapkričio 1 dienos studijoms, 
prasidėsiančioms ateinančių metų žiemos semestrą.  
Papildoma informacija: 
Karina Jankowski 
El. pašto adresas: mummertstipendium@bosch-stiftung.de 
Telefonas: +49 (0) 711/460 84-752 
www.mummertstiftung.de 


