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Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst, DAAD) on Saksamaa kõrgkoolide ja üliõpilaskondade 
ühine organisatsioon. Meie ülesanne on edendada ülemaailmselt 
akadeemilist koostööd eelkõige üliõpilas- ja teadlasvahetuse kaudu.

Meie infobrošüürist, kodulehelt www.daad.de ning DAAD esinduste ja 
infokeskuste kodulehtedelt leiate Te infot ülikooliõpingute ja elu kohta 
Saksamaal.

Kes me oleme?

http://www.daad.de
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Head lapsevanemad!

Meil on hea meel, et kaalute koos oma lapsega tema õppima 
tulekut Saksamaale. Õppimine välismaal võib olla suur väljakutse. 
Emana tean väga hästi, kui palju mõeldakse oma laste heaolule ja 
tööalasele tulevikule. Tõenäoliselt tunnete muret, kuidas Teie laps 
välismaal hakkama saab. Ja võib-olla ei ole Teile kõik veel päris 
selge. See brošüür aitab Teil oma küsimustele vastuseid leida.

Saksamaal on ülikooliõpingute kohana Teie lapsele väga 
palju pakkuda. Siinsetel kõrgkoolidel on ülemaailmselt kõrge 
maine, ja seda juba mitmeid sajandeid. Seetõttu on Saksamaa 
välisüliõpilaste jaoks üks armastatumaid sihtkohti. Praegu õpib 
või teeb teadustööd siin rohkem kui 340 000 noort inimest kogu 
maailmast. Saksamaa kõrgkoolides on erakordselt mitmekesised 
õppimisvõimalused. Siinsed kõrgkoolid on rahvusvaheliselt 
tunnustatud ja nende lõpetamine loob Teie lapsele parimad 
karjääriväljavaated.

Lisaks ei ole Saksamaa mitte ainult üks olulisimaid 
majanduskeskusi, vaid on ka avatud, demokraatlik, tolerantne, 
turvaline ja ilus maa eriliste kultuuri- ja vaatamisväärtuste ning 
köögikunstiga.

Meil on hea meel, kui Teie laps tuleb Saksamaale kõrgkooli 
õppima. See on kindlasti hea valik.

Dr. Dorothea Rüland 
DAAD peasekretär 
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Elu teisel, võõral maal annab uue pilgu, millega vaadata maailma 
laiemalt. See pilk avab uusi perspektiive ja annab mõtlemisainet. 
Välismaakogemused kujundavad ja rikastavad isiksust.

Teise kultuuri tundma õppimine laiendab silmaringi; seda ka 
siis, kui uus kultuur esimesel pilgul kuigi võõras ei tundugi. Ja 
see aitab eelarvamusi ja -hoiakuid vältida. Isiklikult rikastavad 
on ka rahvusvahelised sõprussuhted, mis välismaal õppimise ajal 
kergesti tekkivad.

Õppimine välismaal arendab Teie lapse iseseisvust palju rohkem 
kui õppimine kodumaal, ja see suurendab tema tööalaseid 
väljavaateid. Rahvusvahelistel kogemustel on suur mõju 
edaspidisele tööelule globaliseeruvas maailmas. Õppimine 
välismaa kõrgkoolis on suureks plussiks Teie lapse CVs ja 
eeliseks hilisemal tööotsimisel. Peale selle parandab võõrkeelses 
keskkonnas õppimine tunduvalt Teie lapse võõrkeeleoskust ja 
aitab luua juba varakult rahvusvahelisi teadus- ja tööalaseid 
sidemeid.

Välismaal kõrgkoolis õppimine ei tähenda täna enam 
ilmtingimata, et õppeaeg kokkuvõttes pikeneb. Enamasti 
arvestatakse Saksamaal sooritatud õppetööd kodumaal. Lisaks on 
arvukad kõrgkoolid välja töötanud spetsiaalseid programme, mis 
arvestavad just välisüliõpilaste vajadustega.

Kokkuvõttes on välismaal kõrgkoolis õppimine väärtuslik 
investeering Teie lapse tulevikku.

 1
Miks on õppimine 
välismaal väärtuslik?
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Julija Liemke on pärit Vilniusest. Pärast bakalaureuseõpinguid Vilniuse 
Ülikoolis jätkas ta bioloogia magistiriõpingutega Oldenburgi Ülikoolis.

Süvenemas putukate uurimisse…
olen oma bioloogiaõpingutega Oldenburgi Ülikoolis. Kõigepealt õppisin Leedus 
bakalaureuseõppes bioloogiat ning saksa keelt ja kultuuri, mis äratas mus huvi 
õppimise vastu Saksamaal. Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD) 
stipendiumiga sain võimaluse jätkata õpinguid magistritasemel ja heita sügavam 
pilk mind huvitavatesse teemadesse.

Minu uurimistöö keskmes on Euroopas elavate putukate populatsioonid, mis on 
viimase 20 aasta jooksul väga palju muutunud. Tulevikus loodan põhjalikumalt 
uurida tingimusi, mis nende muutuste põhjuseks võivad olla. Oldenburgi Ülikool 
on võimaldanud mul oma ülikooliõpinguid ise kujundada, nii on mul juba 
praegu arvukalt võimalusi erinevates uurimisprojektides osaleda.
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Dr. ing. Emanuel Andrada on pärit Catamarcast Argentinast. Ta kaitses 
doktorikraadi biomehhatroonika erialal ja habiliteerus Ilmenau 
Tehnikaülikoolis. Praegu töötab ta uurimisassistendina Jena Ülikoolis, 
eradotsendina Ilmenau Tehnikaülikoolis ja külalisprofessorina San 
Martíni Ülikoolis Buenos Aireses Argentinas.

Oma unistuste töö… 
leidsin tänu õppimisele Saksamaal. Olen Argentinas masinaehitust õppinud ja 
plaanisin oma tööalast tulevikku siduda mõne ettevõttega. Siis läksin üheks 
semestriks Saksamaale – masinaehitajate Mekasse! Hea tehnilise baasiga 
Ilmenau Tehnikaülikoolis õppisin eriala täiesti uusi mõõtmeid tundma. 
Biomehhatroonika valdkond on interdistsiplinaarne ja ühendab robootikat, 
elektrotehnikat, informaatikat, meditsiini ja bioloogiat. Sattusin sellest kohe 
vaimustusse.

Väga muljetavaldav oli minu jaoks ka professorite ja üliõpilaste tihe koostöö. 
Professorid võtavad endale palju aega. Nende jaoks on väga tähtis, et 
üliõpilased õpiksid. Ja nii teadsin ma pärast õpinguid Ilmenaus, et tahan teha 
biomehhatroonika valdkonnas teadustööd. Nüüd uurin, kuidas saaks loomade 
liigutusmustreid kasutada robootikas.
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Saksa kõrgkoolidel on üle maailma väga kõrge maine. Neilt 
saavad alguse tähtsad, ka rahvusvaheliselt olulised tõuked 
innovatsiooniks ja arenguks. 

Paljud pöördelise tähtsusega avastused pärinevad Saksamaalt. 
Nobeli preemia sakslastest laureaatide nimekiri on pikk, eriti 
loodusteaduste ja meditsiini valdkonnas. Laureaatideks on näiteks 
Wilhelm Conrad Röntgen, Robert Koch, Max Planck, Albert 
Einstein, Christiane Nüsslein-Volhard ja Harald zur Hausen. 
Ilmaasjata ei peeta Saksamaad poeetide ja mõtlejate maaks – see 
on Kanti, Hegeli ja Adorno maa, Goethe, Heine ja Brechti maa, 
Bachi, Beethoveni ja Brahmsi maa.

Teadus ja uurimistöö on Saksamaal väga kõrge staatuse ja 
pika traditsiooniga. Vanim ülikool asutati juba 1386. aastal 
Heidelbergis. Praegu on Saksamaal üle 400 riiklikult tunnustatud 
kõrgkooli. Need paiknevad 170 kohas üle kogu Saksamaa 
Liitvabariigi (vaata kaarti lk. 31). Kõrgkoolid pakuvad väga 
mitmekülgseid võimalusi õppimiseks ja teadustöö tegemiseks. 
Kokku on rohkem kui 20 000 õppekava, millest üle 2000 on 
rahvusvahelise suunitlusega.

Teie last ootavad Saksamaal väga head tingimused edukateks 
õpinguteks. Kõrgkoolides ja teadusasutustes on kõrgetasemeline 
töökeskkond. Üliõplasi juhendatakse aktiivselt, seejuures võetakse 
neid kui tulevasi teadlasi tõsiselt.

Eeltoodule lisaks on saksa keel üks tähtsamaid teaduskeeli, 
ja rohkem kui 100 miljoni rääkija ja üle 15 miljoni õppijaga 
maailmakeel. Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus (inglise keel 
on kohustuslik, saksa keel on kasulik) – kui inglise keele oskus on 
tänapäeval iseenesestmõistetav, siis globaliseerunud maailmas 
lisaks veel teise võõrkeele oskus suurendab karjäärivõimalusi. 
Saksa keele õppimine tasub ennast ära!

2 

Mis räägib Saksamaal 
õppimise kasuks?
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Dirk Steyer on nõustaja / koordinaator Saksa Välismaise Koolihariduse 
Keskuses Lätis. Tema töökoht asub Riias, kuid ta külastab regulaarselt 
koole kogu Lätis.

Saksa keel on oluline keel,… 
mida Eestis, Lätis ja Leedus ka tänapäeval veel paljudel juhtudel kasutatakse. Minu 
kolleegid Baltimaadest rõõmustavad iga õppija üle, kes võtab ette pingutuse õppida selgeks 
saksa keel. Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus (Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen, ZfA) toetab paljusid koole Baltikumis, mis pakuvad saksa 
keelediplomi eksami tegemise võimalust. Selle diplomiga saavad õpilased kätte võtme, mis 
avab neile ukse Saksamaa ülikoolidesse.

Õpilased on oodatud seda võtit kasutama. Juba kooliajal tehakse plaane, kuhu tee pärast 
lõpetamist edasi võiks viia. Selleks et pakkuda noortele parimat nõustamist, töötab Saksa 
Välismaise Koolihariduse Keskus tihedas koostöös Saksa Akadeemilise 
Vahetusteenistusega (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD). Vahetusteenistus 
on parim koht kuhu pöörduda, kui teemaks on valikud pärast kooli. Seal nõustatakse ja 
toetatakse huvilisi rõõmuga ja pädevalt õige kõrgkooli või sobiva eriala valikul. 
Vahetusteenistuse infokeskusesse tuleks pöörduda kõigil, kes kaaluvad ülikooliõpinguid 
Saksamaal.

Ülikooliõpingutest Saksamaal on igal juhul palju kasu nii erialases kui ka isiklikus 
arengus. Seetõttu julgustame me kõiki noori inimesi seda võimalust oma tulevikuplaane 
tehes kaaluma.
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Et ennast võõral maal hästi tunda, on enamasti vaja head 
keeleoskust. See kehtib ka Saksamaa nagu iga teise maa kohta.

Loomulikult oleks ideaalne, kui Teie laps juba oskaks saksa keelt. 
On kasulik ning hoiab kokku aega ja raha, kui Teie laps alustab 
saksa keele õpingutega juba kodumaal, näiteks kooliajal Goethe 
Instituudis Tallinnas või koduülikoolis. On ka võimalus võtta 
online-keelekursuseid, mida pakuvad näiteks Deutsch-Uni  
Online (DUO; www.deutsch-uni.com) või Deutsche Welle 
(www.dw.de). Siiski ei oodata Saksamaa kõrgkoolides, et 
välisüliõpilased oskavad juba Saksamaale tulles perfektselt saksa 
keelt.

Mis tasemel keeleoskust Teie laps Saksa kõrgkoolis õppimiseks 
vajab, sõltub valitud õppekavast:

■	 	kes otsustab rahvusvahelise õppekava kasuks, vajab  
eelkõige head inglise keele oskust. Nüüdseks on Saksa 
kõrgkoolides umbes 2100 ingliskeelset bakalaureuse,  
magistri- ja doktoriõppekava. Rohkem infot on veebihel  
www.daad.de/international-programmes;

■  kes otsustab saksakeelse õppekava kasuks, peab tõendama 
oma keeleoskust kindlal tasemel. Selleks on mitmesuguseid 
eksameid ja standardiseeritud keeleteste, näiteks Test Deutsch 
als Fremdsprache (lühidalt TestDaF).

Samuti on palju erinevaid võimalusi kohapeal saksa keelt 
õppida. Kõrgkoolid pakuvad ka õpingute perioodil toimuvaid 
keelekursusi. Üle Saksamaa on lisaks arvukalt keelekursusi,  
mida Teie laps saab kasutada õppimatuleku ettevalmistuseks 
(www.daad.de/sommerkurse). Ka väljaspool kõrgkoole pakutakse 
laia saksa keele kursuste valikut: näiteks Goethe Instituudis 
Saksamaal, rahvaülikoolides ja paljudes erakeeltekoolides.  

3
Kui hästi peab mu laps 
saksa keelt oskama?

http://www.deutsch-uni.com
http://www.dw.de
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.de/sommerkurse
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Põhimõtteliselt tunnustatakse Euroopa Liidus vastastikku 
oma riikide kooliharidust. Seega saab Teie laps pärast Eestis 
keskhariduse omandamist Saksamaal kõrgkoolis õppida. Siiski 
on mõned vanemad mures, et välismaal õppimine ei ole nende 
lapsele jõukohane. Saksa kõrgkoolid pakuvad seetõttu mitmeid 
kursusi, millega saab end sihipäraselt õpinguteks Saksamaal ette 
valmistada.

Abiks saavad olla näiteks õpinguteks ettevalmistavad eelkursused. 
Need on ettevalmistusprogrammid, mida osa kõrgkoole 
välisüliõpilastele pakuvad. Need kursused valmistavad keeleliselt 
ja erialaselt ette õpinguteks Saksamaal. Sageli sisaldavad need ka 
sissejuhatust Saksamaa haridussüsteemi ja teadustöö võtetesse. 
Rohkem infot nende programmide kohta leiate Te veebilehelt 
www.daad.de/international-programmes.

Järgmine võimalus end ülikooliõpingute nõuetega kurssi viia 
on mõnest suvekursusest osa võtta. Neid kursuseid pakutakse 
suvekuudel kõrgkoolides üle kogu Saksamaa. Lähemalt on sellest 
juttu 6. peatükis „Kui pikk peab Saksamaal viibimise periood 
olema?“ ja veebilehel www.daad.de/sommerkurse.

4 
Kas Saksamaal on õpinguteks 
ettevalmistavaid kursuseid?
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Kristina Plaga töötab kõrgkooliosakonnas rahvusvaheliste suhete alal 
Kölni Tehnikakõrgkoolis. Ta toetab kõrgkooli välissuhete osakonnas 
üliõpilasi kogu maailmast.

Hästi ettevalmistatud ja enesekindlatena…
peavad Cologne Prep Class´i lõpetanud alustama oma ülikooliõpinguid 
Saksamaal. Meie kursused valmistavad välismaalt pärit kandidaate kümne kuu 
jooksul ette nii kõrgkooli kvalifitseerumise eksamiks (Feststellungsprüfung) kui 
ka sellele järgnevateks õpinguteks mõnes Saksamaa kõrgkoolis. Lisaks erialastele 
teadmistele antakse edasi ka õpetamis- ja õppimismeetodeid. Ja see on selgelt 
väga edukas – paljud meie lõpetajad ütlevad, et nad õppisid alles Cologne Prep 
Class´i ajal, kuidas õppida.

Me juhendame oma programmist osavõtjaid väga aktiivselt. Lisaks sellele 
toimuvad meie kursused Kölni Tehnikakõrgkoolis. Seega on tihe seotus kõrgkooli 
igapäevaeluga. Nii on väliskandidaatidel kursuste ajal võimalik tundma õppida 
elu kõrgkoolis.

Järgmine eelis on, et meie Prep Class´i lõpetajaid eelistatakse Kölni 
Tehnikakõrgkooli õppekohtade jaotamisel. Aga loomulikult saavad nad pärast 
edukat lõpetamist kandideerida ka teistesse rakenduskõrgkoolidesse ja 
ülikoolidesse kogu Saksamaal.

Info vanematele    13
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 5
Milline kõrgkool, milline 
õppekava sobib? 

Saksa kõrgkoolid pakuvad kõikidele huvidele ja haridustasemetele 
sobivaid õppekavu. Siin saab

■	 	ülikooliõpingutega alustada,
■	 	kodumaa kõrgkoolis õppimise raames välismaa kogemusi 

koguda,
■	 	pärast kõrgkooli lõpetamist jätkata õppimist järgmises 

õppeastmes või doktorantuuris.

Rohkem kui 400 riiklikult tunnustatud kõrgkooli ja üle 20 000 
õppekava juures võib valik tunduda keeruline. Valik muutub 
ülevaatlikumaks, kui otsustada ühe kasuks neist kolmest 
kõrgkoolitüübist: 

■	 ülikoolid (teadussuunitlusega õpingud),
■	 rakenduskõrgkoolid (praktilise suunitlusega õpingud),
■	  kunsti- filmi- ja muusikakõrgkoolid (kunstisuunitlusega 

õpingud).

Saksamaal on enamik ülikoolidest riiklikult rahastatud. Vaid umbes 
7,5 protsenti üliõpilastest õpivad kokku ligi 120 erakõrgkoolis. Suur 
enamik üliõpilasi õpib riiklikes kõrgkoolides. Põhjus seisneb selles, et 
erakõrgkoolides on sageli kõrge õppemaks. Mõlema kõrgkoolitüübi 
õppekvaliteet on võrdselt hea.

Abi õige õppekava valikul pakuvad veebilehed  
www.daad.de/deutschland ja www.studienwahl.de. Samuti 
nõustavad spetsialistid DAAD esindustes ja infokeskustes ning Saksa 
saatkondades.

Paljud Saksa kõrgkoolid ja ka DAAD tutvustavad end 
rahvusvahelistel haridusmessidel. Messide külastamine tasub 
end ära, et saada täpsemat infot. Ajakohase ürituste kava leiate 
Te veebilehelt www.study-in.de/events. Lisaks võib Teie 
lapse kodukõrgkool pakkuda spetsiaalseid vahetusprogramme 
Saksamaaga. Need lihtsustavad välismaal viibimise korraldamist.

http://www.daad.de/deutschland
http://www.studienwahl.de
http://www.study-in.de/events
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Otsus minna õppima Saksamaale võib Teile tunduda väga suure 
kaalu ja oluliste tagajärgedega. Te võite olla kõhklev, kas pikk 
välismaal viibimine on Teie lapse jaoks õige, või ei sobi see Teie 
lapse seniste õppe- ja eluplaanidega.

Ärge muretsege – otsus minna õppima Saksamaale ei pea olema 
otsus pikaks ajaks. On palju võimalusi ka lühemaks viibimiseks 
Saksamaal, mis toetavad õpinguid kodumaal, on eeliseks CVs, ja 
tekitavad ehk huvi ka rohkemaks.

Saksa kõrgkoolid pakuvad igal aastal suvekursuseid. Enamasti 
toimuvad need ajavahemikus juunist kuni septembrini. Pakutavate 
kursuste spekter on lai: lisaks keelekursustele pakutakse ka 
arvukates distsipliinides erialakursusi. Suvekursused annavad 
hea võimaluse nii maad ja inimesi tundma õppida kui ka teha 
esmatutvust Saksa kõrgkoolieluga. Ülevaadet pakkumisest näete 
Te veebilehel www.daad.de/sommerkurse.

Veel üks võimalus lühemateks õpinguteks on vahetusprogrammid, 
mida Teie lapse kodukõrgkool võib pakkuda. Selle raames on 
sageli võimalik üheks semestriks (umbes ½ aastaks) Saksamaale 
minna. Teie laps võiks lühemat Saksamaal viibimist kasutada ka 
selleks, et heita pilk sealsesse tööellu praktikat tehes.

Suvekursus, vahetussemester või praktika võib olla ka 
sissejuhatuseks pikemateks õpinguteks Saksamaal. Viibimine 
Saksamaal rohkemate semestrite jooksul pakub Teie lapsele 
võimaluse omandada ülemaailmselt tunnustatud haridus. 
Loomulikult õpitakse pikema aja jooksul võõrustajamaad ka 
palju paremini tundma ja tekib võimalus keeleoskust tunduvalt 
parandada.

6
Kui pikk peab Saksamaal 
viibimise periood olema? 
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Dr. Nino Antadze nõustab kõikides ülikooliõpinguid Saksamaal 
puudutavates küsimustes. Ta töötab DAAD infokeskuses Thbilisis 
Gruusias.

Mulle teeb suurt rõõmu…
jälgida, kuidas noored inimesed uusi võimalusi avastavad. Aina rohkem 
üliõpilasi ja eriti õpilasi tuleb meie juurde infokeskusesse, et uurida 
ülikooliõpingute kohta Saksamaal ja finantseerimisvõimalusi. Noored inimesed 
on seejuures sageli koos vanematega. Nõustamisel kirjeldavad noored mulle oma 
erialaseid huvisid ja tööalaseid eesmärke. Tore on näha, et pärast seda on neil 
ettekujutus oma tulevasest tööelust. Ja et nad teavad, mida nad konkreetselt ette 
võtma peavad, et oma eesmärke saavutada.

Enamik vanemaid toetab oma lapse soovi õppida Saksamaal – turvalises, 
stabiilses ja rahulikus riigis. Nad teavad, et nende lapsel on selle haridusega 
head karjäärivõimalused. Meid külastavad sageli üliõpilased, keda me enne 
nende Saksamaale õppima minemist nõustasime. On väga meeldiv näha, kui 
iseseisvaks nad on muutunud ja kuidas on nende silmaring avardunud.

Info vanematele    17
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Elu Saksamaal ei ole teiste Euroopa riikidega võrreldes kallis. 
Kulutused toiduainetele, majutusele, riietele, kultuuriüritustele 
jne. on üsna Euroopa keskmised.

Õpingute puhul peate Te lisaks elamiskuludele arvestama ka 
ravikindlustuse, semestritasu ja vahel õppemaksu kuludega. 
Saksamaal õpib enamik üliõpilasi riiklikus kõrgkoolis. 
Bakalaureuseõppe ja paljude magistriprogrammide eest 
riiklikud kõrgkoolid reeglina kas ei küsi üldse või küsivad väikest 
õppemaksu. Teatud magistriprogrammide puhul võib aga 
õppemaks kõrgem olla. Samuti küsivad erakõrgkoolid kohati üsna 
kõrget õppemaksu. Kõik üliõpilased maksavad lisaks võimalikule 
õppemaksule nn. semestritasu. Selles sisaldub tavaliselt ka 
semestripilet, millega saab kasutada ühistransporti kõrgkooli 
ümbruskonnas tasuta. Semestritasu suurus on kõrgkooliti erinev. 
Arvestama peaks umbes 150 kuni 350 euroga semestri eest.

Kui palju raha üliõpilane Saksamaal kuus vajab, on keeruline 
üldistatult öelda. Keskeltläbi saab väiksemates linnades vähema 
rahaga hakkama kui suurlinnades. Statistika kohaselt on 
üliõpilastel Saksamaal keskmiselt kuus kasutada 920 eurot. 
Suurima osakaalu igakuistest väljaminekutest moodustab 
korteriüür.

Euroopa Liidu kodanikud ei vaja Saksamaal õppimiseks 
loomulikult viisat ega spetsiaalset elamisluba. Nad peavad 
ennast Saksamaal vaid registreerima. Muude riikide kodanikud 
vajavad Saksamaale õppima tulekuks sageli viisat ja peavad oma 
finantsilist kindlustatust tõendama nn. finantstõendiga. Kui see 
ka Teid puudutab, siis enamasti kehtib nõue, et Teie lapsel peab 
olema aastas kasutada vähemalt 10 236 eurot.

Euroopa Liidu kodanikud tohivad Saksamaal ilma piiranguteta 
töötada; muudest riikidest pärit üliõpilased tohivad enamasti 
töötada vaid 20 tunni ulatuses nädalas. Kõrvaltööga saab eelarvet 
küll parandada, aga igal juhul peaksite arvestama, et vaevalt on 
võimalik ainult kooli kõrvalt tehtava tööga kõiki elamiskulusid 
finantseerida. Õppimine Saksamaal võtab rohkesti aega, nii et 
selle kõrvalt palju tööd teha ei ole kuigi hea väljavaade.

7
Kui palju maksab 
õppimine Saksamaal?
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Kas Teie laps kui välisüliõpilane vajab Saksamaale tulekuks viisat, 
sõltub, millisest riigist ta tuleb ja kui kauaks ta tahab Saksamaale 
jääda. Euroopa Liidu liikmesriigi, Islandi, Liechtensteini, Norra ja 
Šveitsi kodanikul ei ole vaja sissesõiduks viisat, vaid ainult kehtivat 
isikut tõendavat dokumenti.

Muude riikide kodanikud vajavad enamasti viisat, kui nad 
soovivad Saksamaal viibida kauem kui 90 päeva. Viisat peab 
taotlema enne Saksamaale tulekut. Infot selle kohta leiate Te ka 
välisministeeriumi kodulehelt. 

Kui Te kahtlete või Teil on küsimusi, uurige Saksa saatkonnast  
või konsulaadist oma kodumaal täpsemaid üksikasju ja  
kehtivaid reegleid.

9 
Milliseid dokumente on mu lapsel 
vaja Saksamaale sissesõiduks?

On terve rida toetusvõimalusi lühemaks ja pikemaks õpingute 
perioodiks Saksamaal. Välisüliõpilased saavad erinevatelt 
ühingutelt ja institutsioonidelt stipendiumeid taotleda. Küsige 
DAAD infokeskustest või esindustest või kodukõrgkoolist 
nõustamist, kas ka Teie lapse puhul on toetus võimalik.

DAAD stipendiumide andmebaas (www.funding-guide.de) 
pakub mugava võimaluse tutvuda internetis erinevat tüüpi 
stipendiumidega. Siit ei leia Te mitte ainult DAAD stipendiume, 
vaid ka teiste organisatsioonide omi. Siiski on oluline teada, et 
Saksa toetusorganisatsioonid ei toeta enamasti kogu õpingute 
perioodi ja reeglina ka mitte ülikooliõpingutega alustamist.

Ka Saksamaa kõrgkoolid annavad oma stipendiume, kuid nende 
arv on võrreldes mitmete teiste maadega veel pigem väike. Kuna 
neid pakkumisi siiski pidevalt lisandub, tasub soovitud kõrgkoolist 
toetusvõimaluste kohta küsida.

8 
Kas on olemas stipendiume 
või muud finantsilist abi? 

http://www.funding-guide.de
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Mario Varga on pärit Somborist Serbiast. Ta lõpetas magistrantuuri 
Reini Friedrich Wilhelmi Ülikoolis Bonnis matemaatika erialal. Praegu 
töötab ta teadurina Dresdeni Tehnikaülikoolis ja õpib seal 
doktorantuuris rakendusmatemaatikat.

Inspireeriv uurimiskeskkond…
ja rahvusvaheline suunitlus veensid mind Saksamaale ülikooli õppima tulema. 
Magistriõpingud Bonni Ülikoolis valmistasid mind täiuslikult tööalaseks 
tulevikuks ette. Õppisin siin, kuidas reaalse maailma probleeme tänapäeval 
matemaatiliselt kirjeldatakse. Eriti sügavat muljet avaldas mulle, millisel 
tasemel me uusimaid teaduslikke meetodeid tundma õppisime.

Nii ülikoolis kui ka vabal ajal kogesin ma palju erinevat. Õppegruppides sain 
proovida, kuidas meeskonnaliikmena väga erinevates olukordades tegutseda. Ja 
vaba aega veetsin üliõpilastega kogu maailmast.

Toetus, mida tundsin Bonni Ülikoolis, on minu jaoks hindamatu väärtusega. 
Seega ei olnud minu ja minu kaasüliõpilaste jaoks üldse raske leida pärast 
magistriõpingute lõpetamist töökoht – Saksamaal ja üle maailma.
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Dr. iur. Zane Bule-Mitka on pärit Riiast. Ta omandas Münsteri  
Westfaleni Wilhelmi Ülikooli õigusteaduskonnas nii magistri- kui ka 
doktorikraadi. Praegu töötab ta advokaadina M&A tehingute ning  
ühiskonnaõiguse valdkonnas Riias.

Laialdased teadustöö võimalused…
ja suurepärase valikuga raamatukogud üllatasid mind Saksamaale 

õppima minnes enim. Nii aeg õigusteaduste magistriõppes kui ka 

doktorantuur Münsteri Ülikoolis olid imelised, väärtuslikud ja andsid palju 

eluks vajalikke kogemusi. Õpingute ajal ma mitte ainult ei omandanud 

erialaseid teadmisi ja ei tutvunud inspireerivate inimestega kogu 

maailmast, vaid arenesin ka isiksusena. Oma igapäevases töös kasutan 

pidevalt Saksamaal saadud teadmisi ja kogemusi, sest Läti õigussüsteem 

lähtub paljuski Saksa õigusest. Pärast tagasitulekut kodumaale asutasin 

ma koos teiste Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD) 

stipendiaatidega Läti vilistlas-ühingu. Löön ühingu tegevuses aktiivselt 

kaasa – nii saan hoida sidet Saksamaaga.
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Saksamaa on turvaline maa, ka rahvusvahelises võrdluses. Ei ole 
mingit põhjuks üleliigseks muretsemiseks kuritegevuse pärast. 
Siin võib ilma eriliste ettevaatusabinõudeta vabalt liikuda nii 
suurlinnades kui ka maakohtades, päeval ja öösel.

Politsei on usaldusväärne ja aitab kindlasti. Igalt telefonilt 
Saksamaal saab politseisse tasuta helistada numbril 110. 

Peaaegu iga riik maailmas on Saksamaal esindatud saatkonna või 
konsulaadiga. Probleemide korral on seega ka kohapeal olemas 
kontaktisik Teie kodumaalt.

Lisaks võib Teie laps oma turvalisuse küsimustes ja võimalike 
probleemide korral alati pöörduda ka Akadeemilisse Välissuhete 
Ametisse (Akademisches Auslandsamt) või kõrgkooli välissuhete 
osakonda (International Office).

 10 
Kui turvaline on Saksamaa?
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 11
Kui hea on arstiabi?

Arstiabi on Saksamaal väga hea. Saksa tervishoiusüsteemi 
oma kõrgeltkvalifitseeritud arstide võrgustikuga peetakse 
üheks parimaks maailmas. Kui peaks juhtuma, et Teie laps 
vajab arstiabi, on ta Saksamaal nii heades kätes, nagu ta pole 
praktiliselt mitte kuskil mujal maal.

Kes tahab Saksamaal kõrgkoolis õppida, sel peab olema 
ravikindlustus. Kindlasti tuleb enne Saksamaale ärasõitu välja 
selgitada, kas Teie lapsel on kindlustuskaitse. On võimalik, et 
ravikindlustus, mis Teie lapsel on kodumaal, kehtib ka Saksamaal. 
Nii on näiteks kõigil Euroopa ravikindlustuskaardi omanikel ka 
Saksamaal kindlustuskaitse meditsiiniliselt vajalikeks teenusteks. 
Juhul kui kodumaa ravikindlustust ei tunnistata, peab Teie laps 
end Saksamaal kindlustama. Riiklikus haigekassas maksab see 
üliõpilase puhul umbes 85 eurot kuus.

Akadeemiline Välissuhete Amet (Akademisches Auslandsamt) 
aitab meelsasti ravikindlustust puudutavate küsimuste korral 
ja annab ka soovitusi. Samuti on enamasti kõrgkooli läheduses 
kohustusliku ravikindlustuse esindused. Nii saab sellise kindlustuse 
sõlmida kiiresti ja lihtsalt.

Ravikindlustuse kaitsega saab Saksamaal arsti juurde minna. 
Hädajuhtumiteks on valveteenistus ja haiglate erakorraline 
vastuvõtt. Vajalikud teenused on kindlustatule tasuta. Tasuta 
numbril 112 saab ööpäevaringselt kiirabisse helistada.

Oluline on ka teada, et ravimeid saab Saksamaal ainult 
apteekidest. Ravimiseadus on Saksamaal range. Mõningaid 
ravimeid, mida Teie kodumaal saab võib-olla osta apteegist ilma 
retseptita (näiteks antibiootikumid), peab siin arst välja kirjutama.
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Teie laps ei ole üksinda, vaid teda toetatakse kõigis korralduslikes 
küsimustes. Igas kõrgkoolis on Akadeemiline Välissuhete 
Amet (Akademisches Auslandsamt) või välissuhete osakond 
(International Office), mis hoolitsevad välisüliõpilaste eest. 
Välissuhete Ameti töötajad on esmalt kontaktisikuteks 
Saksmamaal viibimise üksikasjalisel ettavalmistamisel. Ametist 
saab infot iga üksiku õppekava, kandideerimistingimuste ja 
ettevalmistuse, keeleeksamite, praktika, finantseerimise ja 
konkreetse õppe kavandamise kohta. Teisalt aitab välissuhete 
amet ka kohapeal. Pärast Saksamaale saabumist saab Teie laps 
siit kogu vajamineva info.

Paljudes Saksa kõrgkoolides on kasutusel tuutorprogrammid 
(Patenprogramme). Sellistes programmides saavad välisüliõpilased 
isikliku kontaktisiku – kogenud kohaliku üliõpilase. Nad aitavad 
asjaajamisega ametiasutustes, probleemide korral igapäevaelus 
ja õpinguid puudutavates küsimustes. Ka üliõpilaskeskused 
(Studentenwerke) on arvukates Saksa kõrgkoolides toeks. Paljud 
üliõpilaskeskused pakuvad välisüliõpilastele teenuste pakette, mis 
sisaldavad lisaks ravikindlustusele ka majutust ja toitlustust, ja 
lihtsustavad Saksamaa ellu sisenemist.

Igas kõrgkoolis on üliõpilasesindused, erialaühingud ja 
kõrgkooligrupid, kes on sobivaks vestluspartneriks õpinguid 
ja igapäevaelu puudutavates küsimustes. Sageli korraldavad 
nad ka sisseelamisüritusi alustavatele üliõpilastele. Ja viimaks 
saab erialaste küsimuste puhul pöörduda vastuvõtuaegadel 
õppejõudude poole.

Siiski on oluline teada, et Saksa kõrgkoolides oodatakse 
üliõpilastelt teatud ulatuses iseseisvust. Nad peavad olema 
võimelised suuresti ise vastutust oma õppeprotsessi eest võtma. 
See tähendab, et on palju abipakkumisi, kuid üliõilased peavad 
neid iseseisvalt kasutama.

 12 
Millist tuge mu laps 
Saksamaal saab?
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Saksamaal elavad üliõpilased kas ühiselamus või eramajutuses.

Erinevalt teistest riikidest ei tagata Saksa kõrgkoolide üliõpilastele 
automaatselt majutust. Vähesed Saksa kõrgkoolid on kampused 
ja enamasti ei ole kõrgkooli maa-alal majutusvõimalusi. Sellele 
vaatamata on igas ülikoolilinnas ühiselamuid. Toa üürimine 
ühiselamus on elamiseks enamasti kõige soodsam võimalus. Siiski 
peab õigeaegselt koha muretsema.

Teiseks võimaluseks on eramajutus. Pakkumine on mitmekesine 
– pakutakse kõike alates tühjast toast kuni möbleeritud 
korterini. Üliõpilaste hulgas on eriti levinud ühise korteri 
(Wohngemeinschaft, WG) üürimine. Sel juhul elavad mitmed 
inimesed koos ühes korteris. Igal elanikul on oma tuba, aga 
jagatakse kööki ja vannituba. Selle eeliseks on üsna soodne hind. 
Peale selle õpitakse seal kiiresti inimesi tundma ja kooselamine 
loob hea võimaluse saksa keelt õppida.

Kasulikke nõuandeid korteriotsinguks annavad kõrgkoolide 
akadeemiliste välissuhete ametid (Akademisches Auslandsamt).

 13 
Kus mu laps elama hakkab?
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Elmar Gams on pärit Tallinnast. Ta õppis ajalugu Tallinna Ülikoolis ja 
veetis ühe semestri bakalaureuseõppe ajal Saksamaal. Praegu töötab ta 
suulise ajaloo portaali Kogu Me Lugu juhina Eesti Mälu Instituudis.

Uus pilk kodumaale ja uued uurimisteemad…
oleksid jäänud mulle tundmatuks, kui ma ei oleks õppinud ühe semestri ajaloo 
bakalaureuseõppe viimasel aastal Justus Liebigi nimelises Gießeni Ülikoolis. 
Lisaks saksa keele kursusele võtsin ma Ida-Euroopa ajalugu käsitlevaid 
õppeaineid. Kõik need kursused olid väga vajalikud, et avarduks mu silmaring 
nii professionaalses kui ka isiklikus plaanis ning et ma saaksin ülevaate 
erinevatest Eesti ja Ida-Euroopa käsitlustest. Kõige suuremaks avastuseks pean 
ma aga ülikooli raamatukogu, mille pikkade avatud raamaturiiulite vahel 
ekslesin pikki tunde. See kogemus aitas mul leida teemasid ja autoreid, mis olid 
küll kättesaadavad ka Eestis, kuid siis ei olnud ma neist lihtsalt veel teadlik.

Vabal ajal oli mul võimalus treenida ühe kohaliku jalgpallimeeskonna juures ja 
käia vaatamas Bundesliga mängu Frankfurdis. Olles üliõpilane, oli mul alati 
mugav kasutada Hesseni liidumaa ühistransporti. Lisaks sellele on Gießen ju 
ülikoolilinn, mis tähendab aktiivset tudengielu!
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Midori ja Ayumi Maruyama on pärit Tokiost Jaapanist. Ayumi õppis 
vahetusüliõpilasena Kölni Rahvusvahelises Disainikoolis (KISD)  
graafilist disaini. Praegu töötab ta vabakutselise graafilise disainerina 
ja ehitab teaduskunsti valdkonnas oma ettevõtet üles.

Julgus ja eneseusaldus… 
oma enda teed käia – selle tõi mu tütar kaasa oma üliõpilasvahetuse aastast 
Saksamaalt. Enne kui Ayumi disainiõpingutega Kölnis alustas, muretses ta palju 
oma tööalase tuleviku pärast. Saksa kõrgkoolis õppis ta tundma üliõpilasi kogu 
maailmast, kes – täpselt nagu tema – pärast mõnda aastat töötamist alustasid 
õpingutega täiesti teises valdkonnas. See tegi ta otsuse kindlamaks.

Ayumi tahtis ilmtingimata disaini ajalugu põhjalikumalt tundma õppida. 
Seetõttu valis ta õpingute sihtkohaks Saksamaa kui suurte disainitraditsioonidega 
maa. Rääkisime igal nädalal Skype´i vahendusel. Ja iga kord nägin ma Ayumi 
silmades rõõmu ja vaimustust. Alates sellest ajast, kui ta Saksamaalt tagasi tuli, 
töötab ta suure innukusega uute tööde kallal, mis seovad meditsiinilist bioloogiat 
ja kunsti. Ta on ennast leidnud.
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Võib-olla Te mõtlete, et võiksite oma last Saksamaal külastada. 
See on hea mõte, sest Saksamaal on erakordselt palju pakkuda ja 
ta ei asu Eestist sugugi mitte kaugel.

Saksamaa maastikud on väga mitmekesised ja kaunid. Põhjas 
laiuvad pikkade luiterandadega saareketid ning nõmmed ja 
sood. Paksud segametsad ja keskaegsed lossid ääristavad jõeorge 
keskmäestikes, mida kunagi imetles Saksa romantism. Ja lõunas 
kõrguvad Alpid selgete mägijärvedega.

Mitte ainult suurlinnad nagu Berliin, Hamburg, München 
ja Köln ei ole külastust väärt. Ükskõik kas suures või väikses 
linnas – ürituste kalender on täidetud erinevate kultuuriliste 
tähtsündmustega – näituste, kontsertide, festivalide, etenduste, 
messide, spordiürituste jt. sündmustega.

Unustada ei tohi ka pidustusi! Kogu aasta vältel peetakse 
Saksamaal regionaalseid festivale, mis pakuvad külalistele 
erilisi elamusi – näiteks Reini karneval, Pfalzi veinifestivalid ja 
Oktoberfest Münchenis.

Samuti on Saksamaa köögikunst väga mitmekesine – alates 
tugevatest traditsioonilistest regionaalsetest roogadest nagu 
Sauerbraten, Eisbein ja Schweinshaxe koos vahutava vaadiõllega kuni 
tippkokkade kergete hõrgutisteni valitud veinidega. Ja loomulikult 
leidub üle Saksamaa ka kõige erinevamate rahvusköökide 
restorane.

Saksamaal on väga hea liiklusvõrk. Ükskõik kas auto, rongi või 
lennukiga – te reisite mõnusalt ja mugavalt.

Lisaks sellele asub Saksamaa Euroopa südames ja on ideaalne 
lähtekoht teiste Euroopa riikide külastamiseks. Tulge ja veenduge 
selles ise.

 14
Mida on Saksamaal kui 
turismimaal pakkuda?
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Nõu ja abi ülikooliõpingute planeerimiseks saate Teie ja Teie 
laps oma kodumaal. Selleks pöörduge järgmiste asutuste ja 
inimeste poole (neilt saate ka teisi DAAD väljaandeid, kus on sees 
põhjalikum info):

■	 	DAAD infokeskused (Informationszentrum, IC, sealhulgas 
ka DAAD infokeskus Riias, www.daad.lv) ja esindused 
(muud aadressid veebilehel www.daad.de/local),

■	 	lektorid ja dotsendid, keda DAAD on vahendanud 
välismaistesse kõrgkoolidesse,

■	 	Goethe Instituut ja
■	 	Saksa välisesindused, st saatkonnad ja konsulaadid.

Samuti nõustab Teid DAAD büroo Bonnis. Seega ärge palun 
kõhelge, küsige meilt!

 15
Kust leiab rohkem infot?

kokkuvõttev info:
	 www.daad.de/deutschland
	 www.study-in-germany.de
	 www.daad.ee

õppimisvõimaluste kohta:
	 www.daad.de/international-

programmes
	 www.hochschulkompass.de
	 www.universityranking.de
	 www.studienwahl.de

viisaküsimuste kohta:
	 www.auswaertiges-amt.de

stipendiumide ja 
toetusprogrammide kohta:
	 www.funding-guide.de

saksa keele õppimise kohta:
	 www.goethe.de
	 www.deutsch-uni.com
	 www.dw.de
	 www.testdaf.de
	www.daad.de/sommerkurse

Infot saate ka internetist:

http://www.daad.lv
http://www.daad.de/local
http://www.daad.de/deutschland
http://www.study-in-germany.de
http://www.daad.ee
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/
http://www.hochschulkompass.de
http://www.universityranking.de
http://www.studienwahl.de
http://www.auswaertiges-amt.de
http://www.funding-guide.de
http://www.goethe.de
http://www.deutsch-uni.com
http://www.dw.de
http://www.testdaf.de
http://www.daad.de/sommerkurse
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Kõrgkoolide asukohad 
Saksamaal

Alfter
Aachen

Aschaffenburg

Augsburg

Amberg

Aalen

Ansbach

Bad Sooden-
Allendorf

Bad Homburg

Bingen

Bad Honnef
Bonn

Brühl

Bochum

Bielefeld

Bremen

Buxtehude
Bremerhaven

Biberach

Bernkastel-Kues

Bamberg
Bayreuth

Berlin
Brandenburg

Braunschweig

Bad Liebenzell

Coburg

Chemnitz

CottbusClausthal-Zellerfeld
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