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„ Manas labākās nākotnes 
izredzes – es studēju Vācijā.“
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Studijas Vācijā:
Laba izvēle Jūsu bērnam
 
15 jautājumi un atbildes 
vecākiem 

4. izdevums



Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst, DAAD) ir institūcija, kas apvieno Vācijas augstskolas un 
studentu organizācijas. Mūsu uzdevums ir veicināt akadēmisko 
sadarbību visā pasaulē galvenokārt, atbalstot studentu un zinātnieku 
savstarpējo komunikāciju.

Mūsu informatīvajos materiālos, kā arī www.daad.de un DAAD ārvalstu 
filiāļu un informācijas centru mājas lapās Jūs atradīsiet informāciju par 
studiju un dzīvošanas iespējām Vācijā. 

Kas mēs esam?

http://www.daad.de
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Mīļie vecāki,

Mēs priecājamies, ka Jūs kopā ar savu bērnu domājat par viņa 
studijām Vācijā. Studijas ārzemēs ir liels izaicinājums. Pati 
būdama māte, es ļoti labi zinu, cik daudz mēs domājam par savu 
bērnu labklājību un viņu profesionālo nākotni. Jūs droši vien 
nedaudz raizējaties, kā Jūsu bērnam tālumā klātos. Un, iespējams, 
Jums vēl ir daudz neskaidru jautājumu. Šajā brošūrā Jūs atradīsiet 
dažas atbildes uz saviem jautājumiem. 

Vācija Jūsu bērnam piedāvā plašas studiju iespējas. Vācijas 
augstskolām ir lieliska reputācija visā pasaulē, turklāt jau 
daudzus gadsimtus. Tieši tādēļ Vācija ir viens no iecienītākajiem 
galamērķiem starptautisko studentu vidū. Uz doto brīdi šeit studē 
un pētījumus veic vairāk nekā 340 000 jauni cilvēki no visas 
pasaules. Augstskolas Vācijā piedāvā plašu studiju dažādību.  

Augstākā izglītība, kuru Jūsu bērns varētu iegūt Vācijā, ir atzīta 
visā pasaulē, un tas garantē lieliskas karjeras perspektīvas. 
Turklāt Vācija nav tikai viena no pasaules varenākajām 
tautsaimniecībām, bet tā ir arī kosmopolītiska, demokrātiska, 
iecietīga, droša un skaista zeme ar kultūras dažādību, pievilcīgiem 
apskates objektiem un kulināriem atklājumiem.

Mēs priecāsimies, ja Jūsu bērns studēs Vācijā. Tā noteikti ir laba 
izvēle.

Dr. Dorothea Rüland 
DAAD ģenerālsekretāre 
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15 jautājumi un atbildes 
par Studijām Vācijā
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Kāpēc studēt ārzemēs ir vērtīgi? 6. lpp.

Kāpēc izvēlēties studijas tieši Vācijā? 9. lpp.

Kādā līmenī manam bērnam ir jāzina vācu valoda? 11. lpp.

Vai Vācijā ir sagatavošanas kursi studijām? 12. lpp.

Kura augstskola un kāds studiju kurss ir 
vispiemērotākie? 15. lpp.

Cik ilga uzturēšanās ir nepieciešama? 16. lpp.

Cik izmaksā studijas Vācijā? 18. lpp.

Vai ir pieejamas stipendijas un cits finansiālais atbalsts? 20. lpp.

Kādi dokumenti manam bērnam ir nepieciešami, 
lai ieceļotu Vācijā? 20. lpp.

Vai Vācija ir droša valsts? 23. lpp.

Kāda ir veselības aprūpe? 24. lpp.

Kādu atbalstu mans bērns saņems Vācijā? 25. lpp.

Kur bērns dzīvos? 26. lpp.

Kādas ir tūrisma iespējas Vācijā? 29. lpp.

Kur ir iespējams saņemt papildus informāciju? 30. lpp.
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Dzīve svešā valstī ir intensīva pieredze, kas izmaina domāšanu 
un liek paskatīties ārpus ierastajiem rāmjiem. Šāda izmainīta 
domāšana savukārt paver citus apvāršņus un rosina jaunas idejas. 
Pieredze ārzemēs veido un bagātina personību.   

Citas kultūras iepazīšana paplašina horizontu pat tad, ja šī jaunā 
kultūra pirmajā brīdī nešķiet nemaz tik sveša. Un šī pieredze 
palīdz neveidot aizspriedumus un kļūdainus vispārinājumus. 
Personību bagātina arī starptautisks draugu loks, kuru viegli 
iegūst studiju laikā ārzemēs.  

Studijas ārzemēs veicina Jūsu bērna patstāvību daudz vairāk 
nekā studijas mītnes zemē, kā arī tās uzlabo karjeras iespējas. 
Starptautiskā pieredze īpaši noderēs profesionālajai dzīvei globālā 
pasaulē. Studijas ārzemēs ir nozīmīga priekšrocība Jūsu bērna 
dzīves gājumā un līdz ar to nenovērtējams bonuss vēlāk darba 
meklējumos.  

Turklāt studijas ārzemēs, kur runā svešā valodā, dod iespēju Jūsu 
bērnam pamatīgi uzlabot svešvalodu prasmes, kā arī jau savlaicīgi 
nodibināt starptautiskus zinātniskus un profesionālus kontaktus. 
Studēt ārzemēs mūsdienās vairs nenozīmē, ka kopējais studiju 
ilgums tādēļ tiek pagarināts. Vācijā nokārtotie atsevišķie studiju 
kursi lielākoties tiek arī atzīti Jūsu mītnes valstu augstskolās. 
Turklāt pēdējos gados daudzas universitātes ir izveidojušas īpašas 
studiju programmas, kas ir pielāgotas starptautisko studentu 
vajadzībām. 

Īsumā: Studijas ārzemēs ir vērtīgs ieguldījums Jūsu bērna 
nākotnē.

 1
Kāpēc studēt ārzemēs ir vērtīgi?
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Julija Liemke ir no Viļnas. Pēc bakalaura studijām Viļnas Universitātē 
viņa turpina bioloģijas maģistra studijas Oldenburgas Universitātē.

Pilnībā pievēršos insektu pētniecībai,…
studējot bioloģiju Oldenburgas Universitātē. Pirms tam pabeidzu bioloģijas un 
ģermānistikas studijas Lietuvā. Tās manī radīja interesi par studijām Vācijā. 
DAAD stipendija man sniedza iespēju turpināt studijas maģistra līmenī un gūt 
dziļāku priekšstatu par mani interesējošo specialitāti.

Studiju uzsvars tiek likts uz Eiropas insektu populācijas izpēti. Pēdējos  
20 gados šajā jomā daudz kas ir mainījies. Nākotnē ceru tuvāk izpētīt šo 
izmaiņu cēloņus. Oldenburgas Universitātē es studiju procesu varu organizēt  
ļoti individuāli, tāpēc jau tagad man ir daudz iespēju iesaistīties  
pētniecības projektos.
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PD Dr.-Ing. Emanuel Andrada ir no Katamarkas Argentīnā. Viņš ieguvis 
doktora grādu biomehatronikā Ilmenavas Tehniskajā universitātē. 
Tagad viņš ir zinātniskais darbinieks Jēnas Universitātē, privātais 
docents Ilmenavas Tehniskajā universitātē un viesprofesors 
Sanmartinas Universitātē Buenosairesā, Argentīnā.  

Mans sapņu darbs… 
izkristalizējās manu studiju laikā Vācijā. Es studēju mašīnbūvi Argentīnā 
un domāju, ka mana profesionālā nākotne būs kādā uzņēmumā. Tad es  
vienu semestri devos studēt uz Vāciju – mašīnbūves meku! Ilmenavas  
Tehniskajā universitātē, kura ir lieliski aprīkota, es iepazinu pavisam jaunu 
mašīnbūves dimensiju. Biomehatronika ir starpdisciplināra nozare, kas  
apvieno robotiku, elektrotehniku, informātiku, medicīnu un bioloģiju.  
Šī nozare mani uzreiz aizrāva. 
 
Mani pozitīvi pārsteidza intensīvā komunikācija starp profesoriem un 
studentiem. Profesori studentiem velta daudz laika. Viņiem ir ļoti svarīgi,  
ka studenti apgūst zināšanas. Un tā es pēc studijām Ilmenavā zināju, ka es 
vēlos veikt pētījumus biomehatronikas nozarē. Patlaban es pētu, kā robotikā 
izmantot dzīvnieku kustības.
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Vācijas universitātēm ir izcila reputācija visā pasaulē. Tajās 
rodas būtiski, arī starptautiski nozīmīgi jaunrades un progresa 
impulsi. Vācijā ir atklāti daudzi revolucionāri izgudrojumi. 
Saraksts ar Nobela prēmijas laureātiem no Vācijas ir garš, turklāt 
lielākoties tieši dabas zinātņu un medicīnas nozarēs. Pie viņiem 
pieder Vilhelms Konrāds Rentgens, Roberts Kohs, Makss Planks, 
Alberts Einšteins, Kristīne Nisleina-Folharda un Haralds cur 
Hauzens. Ne velti Vācija tiek dēvēta par dzejnieku un domātāju 
zemi – Kanta, Hēgeļa un Adorno, Gētes, Heines un Brehta, kā 
arī Baha, Bēthovena un Brāmsa zemi. 

Zinātnei un pētniecībai Vācijā ir augsta vērtība un senas 
tradīcijas. Vecākā universitāte tika dibināta jau 1386. gadā 
Heidelbergā. Patlaban Vācijā ir vairāk nekā 400 valstiski atzītu 
augstskolu. Tās atrodas gandrīz 170 dažādās Vācijas Federatīvās 
Republikas pilsētās (skatīt kartē, 31. lpp.). Augstskolas piedāvā 
dažādas studiju un pētniecības iespējas. Pavisam ir pieejamas 
vairāk nekā 20 000 studiju programmas, no kurām vairāk nekā 
2000 ir starptautiskās studiju programmas. 

Jūsu bērnam Vācijā būs nodrošināti labi apstākļi veiksmīgām 
studijām. Augstskolās un pētniecības institūtos ir lielisks tehniskais 
aprīkojums. Studenti saņem daudz atbalsta, taču vienlaicīgi tiek 
nopietni uztverti kā topošie jaunie zinātnieki. 

Un visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi: vācu valoda ir viena no 
būtiskākajām zinātnes valodām un viena no pasaulē visvairāk 
runātajām. Vācu valodā runā vairāk nekā 100 miljoni cilvēku un 
vairāk nekā 15 miljoni to apgūst. Angļu valoda ir nepieciešamība, 
vācu valoda – priekšrocība. Lai arī mūsdienās angļu valodas 
zināšanas tiek uzskatītas par pašsaprotamām, taču padziļinātas 
zināšanas kādā papildus svešvalodā uzlabo karjeras perspektīvas. 
Ir vērts apgūt vācu valodu!

2 

Kāpēc izvēlēties studijas 
tieši Vācijā?

Informācija vecākiem    9
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Dirk Steyer ir Vācu skolu sistēmas ārvalstīs centra (ZfA) konsultants un 
koordinators Latvijā. Viņš strādā Rīgā, bet bieži viesojas skolās visā 
Latvijā.

Vācu valoda ir nozīmīga,… 
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tā arī mūsdienās tiek lietota daudzās situācijās. 
Mani kolēģi Baltijas valstīs priecājas par katru, kurš iegulda pūles, apgūstot 
vācu valodu. Vācu skolu sistēmas ārvalstīs centrs (ZfA) Baltijas valstīs 
atbalsta daudzas skolas, kuras piedāvā kārtot vācu valodas diploma eksāmenu. 
Šis diploms ir kā atslēga skolēnu rokās, ar kuru var atslēgt Vācijas augstskolu 
durvis. 

Mēs iedrošinām skolēnus izmantot šo atslēgu. Jau pirms skolas absolvēšanas 
sākas pārdomas, kā turpināt ceļu. Lai jaunajiem cilvēkiem sniegtu labākās 
konsultācijas ZfA cieši sadarbojas ar DAAD, pie kuriem var vērsties, ja ir 
radušies jautājumi par studiju uzsākšanu pēc skolas. DAAD kompetenti un 
labprāt konsultē interesentus par piemērotas augstskolas izvēli un informē par 
stipendiju iespējām. DAAD Informācijas centrs ir labākā adrese visiem, kas 
interesējas par studijām Vācijā. 

Studiju laiks Vācijā noteikti ir ieguvums karjeras un personīgajā attīstībā. 
Tāpēc mēs katram jaunietim iesakām apsvērt šādu iespēju.
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Lai labi justos svešā zemē, būtu nepieciešams labi pārvaldīt 
attiecīgās valsts valodu. Tas attiecas arī uz Vāciju kā uz jebkuru 
citu valsti. 

Protams, būtu ideāli, ja Jūsu bērnam jau būtu vācu valodas 
zināšanas. Tas būtu prātīgi un tas arī ietaupītu kā laiku, tā naudu, 
ja Jūsu bērns jau mājās uzsāktu vācu valodas apguvi, piemēram, 
skolā, Gētes institūtā Rīgā (Goethe-Institut) vai arī savā 
augstskolā. Papildus iespēja ir mācības internetā, kuras piedāvā, 
piemēram, Deutsch-Uni Online (DUO; www.deutsch-uni.com) 
vai arī Deutsche Welle (www.dw.de). Tomēr Vācijas augstskolās 
netiek sagaidīts, ka ārzemju studenti, ierodoties Vācijā, perfekti 
runās vācu valodā.

Kāds valodas līmenis nepieciešams Jūsu bērnam studijām Vācijas 
universitātē ir atkarīgs no izvēlētās studiju programmas:

■	  ja tiek izvēlēta starptautiska studiju programma, tad 
galvenokārt būs nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas. 
Ir pieejamas apmēram 2100 bakalaura, maģistra un 
doktorantūras studiju programmas angļu valodā. Tuvāku 
informāciju Jūs atradīsiet: www.daad.de/international-
programmes.

■  tiem, kuri izvēlas studiju programmu vācu valodā, būs 
jāapliecina savas vācu valodas zināšanas noteiktā līmenī. 
To var izdarīt, nokārtojot kādu no eksāmeniem un 
standartizētajiem testiem,  piemēram, TestDaF. 

Ir arī dažādas iespējas apgūt vācu valodu uz vietas Vācijā. 
Augstskolas paralēli studijām piedāvā arī valodas kursus.  
Visā Vācijā ir neskaitāmi vasaras kursi, kuri var noderēt  
Jūsu bērnam, lai apgūtu vācu valodu studiju līmenim  
(www.daad.de/sommerkurse). Arī bez augstskolu kursiem 
ir pieejams daudzveidīgs vācu valodas apguves piedāvājums: 
piemēram, Gētes institūtā (Goethe-Institut) Vācijā, pieaugušo 
izglītības centros (Volkshochschule) un arī daudzās privātās  
valodu skolās.     

3
Kādā līmenī manam bērnam ir 
jāzina vācu valoda?

http://www.deutsch-uni.com
http://www.dw.de
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.de/sommerkurse
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Pamatā visi ES iegūtie vidusskolas beigšanas dokumenti tiek 
savstarpēji atzīti. Ar Latvijā iegūtu vidējās izglītības atestātu Jūsu 
bērns var uzsākt studijas Vācijā. Tomēr daudziem vecākiem 
ir bažas, ka viņu bērna zināšanas neatbilst ārzemju studiju 
prasībām. Tādēļ augstskolas Vācijā piedāvā daudzus kursus, ar 
kuru palīdzību mērķtiecīgi var sagatavoties studijām Vācijā.

Kā viens no variantiem ir sagatavošanās kursi (Propädeutika), 
kurus piedāvā dažas augstskolas potenciālajiem studentiem 
no ārzemēm. Kursos studenti apgūst gan valodas, gan studiju 
kursa priekšmetu zināšanas, kas nepieciešamas studijām Vācijā. 
Dažkārt kursu ietvaros tiek piedāvāts ieskats Vācijas studiju 
sistēmā un arī zinātniskā darba metodēs. Tuvāku informāciju par 
šiem studiju kursiem Jūs atradīsiet www.daad.de/international-
programmes.

Arī piedaloties augstskolu vasaras kursos ir iespēja uzzināt 
augstskolu prasības, lai studētu Vācijā. Šie kursi tiek piedāvāti 
vasaras mēnešos daudzās augstskolās visā Vācijā. Tuvāka 
informācija atrodama brošūras 6. nodaļā “Cik ilga uzturēšanās ir 
nepieciešama” un arī www.daad.de/sommerkurse.

4 
Vai Vācijā ir sagatavošanas kursi 
studijām?
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http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.de/sommerkurse


Kristina Plaga ir Ķelnes Tehniskās augstskolas starptautisko sakaru 
departamenta darbiniece. Starptautiskajā birojā viņa strādā ar 
studentiem no visas pasaules.  

Labi sagatavots un pašpārliecināts…
ar šādu attieksmi Cologne Prep Class absolventiem vajadzētu uzsākt savas 
studijas Vācijā. Mūsu kursos studiju pretendenti no ārzemēm 10 mēnešu laikā 
tiek sagatavoti uzņemšanas eksāmeniem un tālākām studijām kādā no Vācijas 
augstskolām. Papildus specialitātes zināšanām studiju pretendenti apgūst arī 
mācību un mācīšanās metodes. Un acīmredzot viņiem tas izdodas veiksmīgi, jo 
daudzi mūsu absolventi apgalvo, ka viņi tikai Cologne Prep Class kursos esot tā 
pa īstam iemācījušies, kā mācīties.

Mēs savas programmas dalībniekus ļoti atbalstām.Turklāt kursi norisinās pašā 
Ķelnes Tehniskajā augstskolā. Līdz ar to pastāv tuva saikne ar augstskolas 
ikdienu. Tādēļ studiju pretendentiem no ārzemēm jau šajos kursos ir iespēja 
iepazīt dzīvi augstskolā. 

Svarīgs papildus ieguvums: mūsu kursa absolventiem tiek dota priekšroka, 
komplektējot studiju vietas Ķelnes Tehniskajā augstskolā. Pēc veiksmīgi 
pabeigtiem kursiem, studenti, protams, var pieteikties arī citās lietišķo zinātņu 
augstskolās vai universitātēs visā Vācijā.
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 5
Kura augstskola un kāds studiju 
kurss ir vispiemērotākie? 

Vācijas augstskolas piedāvā visām interesēm un izglītības līmeņiem 
atbilstošus studiju programmas.  

Vācijā Jūs varat:

■	 	uzsākt savas pirmās studijas,
■	 	paralēli savām studijām mītnes zemē, iegūt studiju pieredzi 

ārzemēs,
■	 	pēc augstskolas absolvēšanas uzsākt tālākizglītojošu studiju 

programmu vai iegūt doktora grādu.

Iespējams būs grūti izvēlēties starp vairāk nekā 400 valstiski atzītām 
augstskolām un vairāk nekā 20 000 studiju programmām. 
Pārskatāmāks piedāvājums jau kļūs, kad izvēlēsieties vienu no trīs 
augstskolu tipiem: 

■	 universitātes (zinātniski ievirzītas studijas)
■	 lietišķo zinātņu augstskolas (praktiski ievirzītas studijas),
■	  kā arī mākslas, filmu un mūzikas augstskolas (mākslas studijas).

Vācijā lielāko daļu augstskolu finansē valsts. Tikai apmēram 7,5 
procenti no visiem studējošajiem studē kādā no 120 privātajām 
augstskolām. Pārliecinoši lielākā daļa studējošo ir imatrikulēti valsts 
augstskolās. 

Tas daļēji ir tāpēc, ka privātajās augstskolās ir augsta studiju maksa. 
Studiju kvalitāte abos augstskolu tipos ir vienlīdz laba. Palīdzību 
piemērotākās studiju programmas izvēlē Jūs varat smelties interneta 
vietnēs www.daad.de/deutschland un www.studienwahl.de.
Turklāt jūs varat vērsties pie DAAD filiāļu un informācijas centru, 
kā arī Vācijas vēstniecību speciālistiem.

Daudzas Vācijas augstskolas, kā arī DAAD piedalās starptautiskajās 
izglītības izstādēs. Ir vērts tās apmeklēt, lai iepazītos ar tuvāku 
informāciju. Aktuālo izstāžu dalību pārskatu Jūs varat apskatīt 
www.study-in.de/events.

Iespējams, ka Jūsu bērna mītnes valsts augstskola piedāvā īpašas 
apmaiņas programmas ar Vāciju. Šādi piedāvājumi atvieglo, 
ārzemju uzturēšanās organizēšanu.

http://www.daad.de/deutschland
http://www.studienwahl.de
http://www.study-in.de/events
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Lēmums par studijām Vācijā Jums var šķist pārāk nopietns, ar 
visām no tā izrietošajām sekām. Iespējams, Jūs neesat drošs, vai 
ilga uzturēšanās ārzemēs Jūsu bērnam ir piemērota. Iespējams, 
ilga uzturēšanās ārzemēs nemaz neiederas Jūsu bērna pašreizējā 
studiju plānā, kā arī dzīves turpmākajos nodomos.

Nesatraucieties! Studijām Vācijā nemaz nav jābūt ilgtermiņa 
plānam. Ir daudz dažādu iespēju īsākam studiju laikam Vācijā, 
kas būs papildus ieguvums studijām mītnes valstī un bonuss CV. 
Bet, iespējams, iegūtā pieredze būs pamudinājums vēlāk turpināt 
studijas Vācijā. 

Katru gadu Vācijas augstskolas piedāvā vasaras kursus. Parasti 
tie notiek periodā no jūnija līdz septembrim. Piedāvātais kursu 
klāsts ir plašs: paralēli valodas kursiem tiek piedāvāti arī dažādu 
disciplīnu specializētie kursi. Vasaras kursi ir lieliska iespēja  
iepazīt Vāciju gan kā zemi, gan tās iedzīvotājus, kā arī gūt ieskatu  
Vācijas augstskolu dzīvē. Pārskatu par piedāvājumu varat atrast 
www.daad.de/sommerkurse.

Papildus iespēja īsākām studijām ir arī apmaiņas programmas, 
kuras, iespējams, piedāvā arī Jūsu bērna augstskolas. Lielākoties tā 
ir iespēja Vācijā studēt vienu semestri (tas ir pusgadu).
 
Jūsu bērns var izmantot arī praksi, kas dod priekšstatu par darba 
vidi Vācijā un ir vēl īsāks uzturēšanās laiks Vācijā. 

Iespējams, tieši vasaras kursi, semestris ārzemēs apmaiņas 
programmas ietvaros, vai prakse radīs iedvesmu uzsākt ilgākas 
studijas Vācijā. Vairāku semestru ilgas studijas ir iespēja Jūsu 
bērnam Vācijā iegūt pasaulē atzītu augstāko izglītību. Turklāt 
tikai ilgākā laika posmā uzturoties ārzemēs, var daudz niansētāk 
iepazīt attiecīgo zemi un ievērojami uzlabot svešvalodas zināšanas.

6
Cik ilga uzturēšanās ir 
nepieciešama? 
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http://www.daad.de/sommerkurse


Dr. Nino Antadze konsultē visos jautājumos, kas saistīti ar studijām 
Vācijā. Viņa strādā DAAD Informācijas centrā Tbilisi, Gruzijā.

Man sagādā lielu prieku…
sekot līdzi, kā jauni cilvēki atklāj jaunas iespējas. Arvien biežāk studenti un 
īpaši skolnieki apmeklē informācijas centru, lai uzzinātu par studiju un to 
finansēšanas iespējām Vācijā. Jaunie cilvēki bieži nāk kopā ar saviem vecākiem. 
Konsultācijas laikā viņi stāsta par savām interesēm un mērķiem profesionālajā 
dzīvē. Ir jauki redzēt, ka pēc konsultācijas viņiem izkristalizējas skaidrs karjeras 
ceļš. Un ka viņi tad zina, kas tieši viņiem ir jādara, lai sasniegtu savus mērķus.

Lielākā daļa vecāku atbalsta savu bērnu vēlmi studēt Vācijā, kas ir droša, 
stabila un draudzīga zeme. Viņi zina, ka ar šādu izglītību bērnam būs lieliskas 
karjeras iespējas. Mūs bieži apciemo studenti, kurus mēs esam konsultējuši 
pirms viņu došanās uz Vāciju. Ir ļoti patīkami redzēt, cik patstāvīgi viņi ir 
kļuvuši un cik ļoti ir paplašinājies viņu redzējums. 
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Dzīve Vācijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, nav dārga. 
Izdevumi par pārtiku, dzīvošanu, drēbēm, kā arī kultūras 
pasākumiem ir apmēram Eiropas Savienības vidējā līmenī. Ja 
studēsiet Vācijā, tad Jums papildus dzīvošanas izdevumiem būs 
jārēķinās ar veselības apdrošināšanas izmaksām, semestra nodevu 
un, iespējams, arī studiju maksu. Vācijā vairums studentu studē 
valsts augstskolās, kurās par bakalaura studijām un lielākoties arī 
maģistra studijām nav studiju maksas vai arī tā ir zema. 

Jāpiemin, ka atsevišķām maģistra studijām mēdz būt augstāka 
studiju maksa. Arī privātās augstskolās ir salīdzinoši augstas 
studiju maksas. Visiem studentiem visās augstskolās papildus 
iespējamai studiju maksai ir jāmaksā arī semestra nodeva. 
Lielākoties tajā ir iekļauta arī transporta biļete visam semestrim, 
ar kuru var izmantot sabiedrisko transportu augstskolas tuvumā 
bez maksas. Katrai augstskolai ir noteikta sava semestra nodeva. 
Iesakām rēķināties ar summu no aptuveni 150 līdz 350 EUR par 
semestri. 

Cik naudas studentam Vācijā mēnesī ir nepieciešams, ir grūti 
aprēķināms. Kopumā var apgalvot, ka mazākās pilsētās var 
iztikt ar mazāk līdzekļiem nekā lielpilsētās. Pēc statistikas datiem 
vidējais budžets mēnesī studentam Vācijā ir 920 EUR. Dzīvokļa 
īre sastāda lielāko daļu summas.   

ES pilsoņiem nav vajadzīga nedz vīza, nedz īpaša uzturēšanās 
atļauja, lai studētu Vācijā. Studentiem tikai nāksies deklarēt savu 
dzīves vietu Vācijā. Citu valstu pilsoņiem bieži vien ir vajadzīga 
vīza, lai uzturētos un studētu Vācijā. Lai saņemtu vīzu, būs 
jāiesniedz tā dēvētais finansiālā nodrošinājuma apstiprinājums.
Ja tas uz Jums attiecas, tad tiks pieprasīts, lai Jūsu bērnam būtu 
pieejami 10.236 EUR gadā. 

ES pilsoņi Vācijā drīkst strādāt bez ierobežojumiem. Studenti 
no citām valstīm parasti Vācijā drīkst strādāt līdz 20 stundām 
nedēļā. Šāds papildus darbs var uzlabot finansiālo stāvokli, bet 
noteikti jāņem vērā, ka tas nebūs risinājums, lai nosegtu visus 
uzturēšanās izdevumus studiju laikā. Studijas aizņem daudz laika, 
tāpēc tās nav iespējams savienot ar pilna laika darbu. 

7
Cik izmaksā studijas Vācijā?
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Vai Jūsu bērnam kā ārvalstu studentam Vācijā būs nepieciešama 
vīza, ir atkarīgs, no kuras valsts viņš ir un cik ilgi viņš uzturēsies 
Vācijā.

Eiropas Savienības, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices 
pilsoņiem nav nepieciešamas vīzas ieceļošanai, bet gan tikai derīgs 
personas apliecinošs dokuments.

Citu valstu pilsoņiem lielākoties ir nepieciešama vīza, ja viņi vēlas 
uzturēties Vācijā ilgāk par 90 dienām. Vīzai ir jāpiesakās pirms 
iebraukšanas. Tuvāku informāciju Jūs varat atrast arī  Vācijas 
Ārlietu ministrijas interneta vietnē. 

Ja neesat droši, vai  Jums ir jautājumi, vērsieties Vācijas vēstniecībā 
vai konsulātā Jūsu valstī, lai saņemtu detalizētāku informāciju un 
aktuālākos noteikumus.  

9 
Kādi dokumenti manam bērnam ir 
nepieciešami, lai ieceļotu Vācijā?
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Ir daudz dažādu atbalsta iespēju gan īsākām, gan garākām 
studijām Vācijā. Ārzemju studenti var pieteikties stipendijām 
dažādās organizācijās un institūcijās. 

DAAD informācijas centros vai filiālēs, kā arī Jūsu bērna mītnes 
valsts augstskolā Jūs varat saņemt konsultāciju par atbalsta 
iespējām. DAAD stipendiju datu bāze (www.funding-guide.de) 
piedāvā ērtu veidu, kā internetā atrast dažādus stipendiju veidus. 
Šeit Jūs atradīsiet ne tikai DAAD, bet arī citu atbalsta institūciju 
stipendijas. Taču svarīgi ir zināt, ka vācu atbalsta institūcijas 
lielākoties neatbalsta visu studiju laiku, kā arī nepiešķir pabalstu 
studiju iesācējiem. 

Arī pašas augstskolas piešķir stipendijas, taču, salīdzinot ar citām 
valstīm, to skaits ir mazs. Taču tā kā šie piedāvājumi pastāvīgi 
tiek papildināti, ir vērts izvēlētajā augstskolā painteresēties par 
finansiālā atbalsta iespējām. 

8 
Vai ir pieejamas stipendijas un cits 
finansiāls atbalsts? 

http://www.funding-guide.de
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Mario Varga ir no Somboras Serbijā. Viņš ir ieguvis maģistra grādu 
matemātikā Reinas Frīdriha-Vilhelma universitātē Bonnā. 
Tagad viņš strādā kā zinātniskais darbinieks Drēzdenes Tehniskajā 
universitātē un tur studē doktorantūru lietišķajā matemātikā. 

Iedvesmojoša vide pētījumiem…
un starptautiskā virzība mani pārliecināja studēt Vācijā. Maģistra studijas 
Bonnas Universitātē mani lieliski sagatavoja profesionālajai nākotnei. Šeit es 
apguvu, kā mūsdienās reālās dzīves problēmas izteikt matemātiskos lielumos. 
Īpaši mani pārsteidza, cik augstā līmenī mēs iepazinām aktuālās zinātniskās 
metodes.

Kā studijās, tā arī brīvajā laikā es piedzīvoju plašu daudzveidību. Es varēju 
mācību grupās izmēģināt, kā komandas dalībnieks rīkojas visdažādākajās 
situācijās. Savu brīvo laiku es pavadīju ar studiju biedriem no visas pasaules. 

Atbalsts, ko es saņēmu Bonnas Universitātē, ir nenovērtējams. Tālab gan man, 
gan maniem studiju biedriem bija viegli atrast darbu pēc maģistra grāda 
iegūšanas – gan Vācijā, gan citviet pasaulē.
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Dr.iur. Zane Bule-Mitka ir no Rīgas. Viņa ir absolvējusi gan 
maģistrantūras (LL.M.), gan doktorantūras studijas Vestfālenes  
Vilhelma Minsteres Universitātes juridiskajā fakultātē. Šobrīd viņa 
strādā kā advokāte uzņēmumu apvienošanas un iegādes lietās un 
komercsabiedrību tiesību jomā. 

Plašas pētniecības iespējas… 
un apbrīnas vērtas bibliotēkas bija tas, kas mani studiju laikā Vācijā 
pārsteidza visvairāk. Gan jurisprudences maģistrantūras, gan doktorantūras 
studiju laiks Minsteres Universitātē man bija brīnišķīga, vērtīga un ļoti 
fundamentāla dzīves pieredze. Šajā laikā ieguvu ne tikai profesijai noderīgas 
zināšanas, satiku iedvesmojošus cilvēkus no visas pasaules, bet arī attīstījos 
pati kā personība. Vācijā iegūtās zināšanas un pieredzi izmantoju savā 
profesionālajā ikdienā vēl joprojām, jo Latvijas tiesību sistēma daudzās jomās 
ir iedvesmojusies no Vācijas tiesībām. Pēc manas atgriešanās dzimtenē kopā vēl 
ar citiem bijušajiem DAAD stipendiātiem nodibināju DAAD-Alumni biedrību 
Latvijā. Es aktīvi piedalos biedrības dzīvē un tādējādi esmu saglabājusi saikni 
ar Vāciju.
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Vācija ir droša valsts arī starptautiskā mērogā. Pārmērīgām 
bailēm par kriminalitāti nav pamata. Šeit var brīvi pārvietoties 
bez īpašiem drošības pasākumiem: kā lielpilsētās, tā arī laukos 
gan dienā, gan naktī. 

Policija ir uzticama un vienmēr palīdz. Policiju var sazvanīt no 
jebkura telefona Vācijā pa bezmaksas tālruni 110. 

Vācijā ir pārstāvētas gandrīz visas pasaules valstis vai nu ar 
vēstniecību, vai konsulātu. Līdz ar to, ja rodas kāda problēma, tad 
uz vietas Vācijā būs Jūsu valsts pārstāvniecības kontaktpersonas. 
Turklāt visos jautājumos par personīgo drošību, kā arī par 
iespējamām problēmām Jūsu bērns var vērsties augstskolas 
starptautiskajā departamentā. 

 10 
Vai Vācija ir droša valsts?
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 11
Kāda ir veselības aprūpe?

Veselības aprūpe Vācijā ir ļoti laba. Vācijas veselības aprūpes 
sistēma ar augsti kvalificēto ārstu blīvo tīklu tiek uzskatīta par 
vienu no labākajām visā pasaulē.

Ja nonāktu līdz tam, ka Jūsu bērnam būtu nepieciešama 
medicīniskā palīdzība, tad tieši Vācijā viņš būtu labāk aprūpēts 
nekā jebkurā citā valstī. 

Visiem, kuri vēlas studēt Vācijā, ir jābūt veselības apdrošināšanai. 
Svarīgi pirms aizbraukšanas uz Vāciju ir noskaidrot, vai Jūsu 
bērnam ir atbilstoša apdrošināšana. Iespējams, ka veselības 
apdrošināšana, kas Jūsu bērnam ir mītnes zemē, ir derīga arī 
Vācijā. Piemēram, visiem Eiropas veselības apdrošināšanas kartes 
(EHIC/EVAK) īpašniekiem arī Vācijā ir pieejama apdrošināšana 
nepieciešamajiem medicīnas pakalpojumiem. Gadījumā, ja 
mītnes zemes apdrošināšana nav derīga Vācijā, Jūsu bērnam ir 
jānokārto apdrošināšana. Veselības apdrošināšana studentam 
vidēji maksā apmēram 85 EUR mēnesī. 

Augstskolas starptautiskajā departamentā labprāt atbildēs 
uz jautājumiem par veselības apdrošināšanu un sniegs 
arī ieteikumus. Bieži netālu no augstskolas atrodas kāds 
apdrošināšanas birojs. Tādējādi nepieciešamo apdrošināšanu var 
noslēgt ērti un ātri. 

Ar veselības apdrošināšanu Vācijā var iet pie ārsta. Ārkārtas 
gadījumos jāsazinās ar neatliekamās palīdzības dienestu vai 
jādodas uz slimnīcas uzņemšanu. 

Apdrošinātajām personām nepieciešamie pakalpojumi ir 
bezmaksas. Neatliekamo palīdzību var izsaukt pa bezmaksas 
tālruni 112 visu diennakti. 

Der zināt: medikamentus Vācijā var iegādāties tikai aptiekās. 
Zāļu likums Vācijā ir ļoti stingrs. Dažiem medikamentiem, kas, 
iespējams Jūsu mītnes valstī ir pieejami bez receptēm (piemēram, 
antibiotikas), šeit ir nepieciešama ārsta recepte. 



Informācija vecākiem  25

Jūsu bērns nebūs viens, viņam tiks sniegts atbalsts visos 
organizatoriskajos jautājumos. Katrā augstskolā ir Starptautiskais 
departaments (Akademisches Auslandsamt jeb International 
Office) kurš rūpējas par ārzemju studentiem. Starptautiskā 
departamenta darbinieki palīdzēs sagatavoties studijām, sniedzot 
informāciju par studiju kursiem, uzņemšanas noteikumiem un 
nepieciešamo sagatavotību studijām, valodas eksāmeniem, praksi, 
studiju finansēšanu un par konkrēto studiju plānu. 

Starptautiskais departaments palīdz arī uz vietas. Pēc ierašanās 
Vācijā, Jūsu bērnam šeit sniegs visu nepieciešamo informāciju.
Ir augstskolas, kas piedāvā tā saukto krustvecāku programmu, 
kuras ietvaros ārzemju studentam tiek piešķirta atbalsta persona 
– zinošs vietējais students, kurš palīdz tikt galā gan dodoties 
uz kādu institūciju, gan ar ikdienas izaicinājumiem, gan ar 
studiju jautājumiem utt. Arī studentu apvienības daudzās vācu 
augstskolās sniedz atbalstu. Daudzas studentu apvienības ārzemju 
studentiem piedāvā pakalpojumu programmas, kas ietver kā 
veselības apdrošināšanu, tā arī izmitināšanu un ēdināšanu, 
tādējādi atvieglojot iedzīvošanos Vācijā. 

Katrā augstskolā ir studentu pārstāvniecības un apvienības, kur 
arī var saņemt ieteikumus par studijām vai ikdienas jautājumiem. 
Bieži tās organizē arī ievadpasākumus jaunajiem studentiem. 
Turklāt konkrētos studiju jautājumos palīdzēs arī attiecīgie 
pasniedzēji savos pieņemšanas laikos. 

Taču ir svarīgi zināt, ka Vācijas augstskolās no studentiem 
tiek sagaidīta zināma patstāvība. Jūsu bērnam ir pašam jāspēj 
uzņemties atbildību par studiju procesu. Tas nozīmē, ka 
studentam ir jāprot patstāvīgi izmantot daudzveidīgās palīdzības 
iespējas. 

 12 
Kādu atbalstu mans bērns saņems 
Vācijā?
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Vācijā studenti dzīvo vai nu studentu kopmītnēs, vai arī privātos 
dzīvokļos. 

Pretēji citām valstīm studenti Vācijā dzīvošanas vietu nesaņem 
automātiski. Pārsvarā augstskolu teritorijās nav dzīvošanas 
iespējas, reti kurai vācu augstskolai ir sava universitātes pilsētiņa.  
Taču katrā universitātes pilsētā ir studentu kopmītnes. Istaba 
šādās kopmītnēs parasti ir visizdevīgākais dzīvošanas risinājums. 
Iesakām gan ļoti laicīgi risināt šo jautājumu. 

Alternatīva ir privātie dzīvokļi. Piedāvājums privātajā tirgū 
ir daudzpusīgs: no vienas tukšas istabas līdz pat mēbelētam 
dzīvoklim. Studentu vidū īpaši populāri ir dalīt dzīvokļus 
(Wohngemeinschaften, WG), kad vairāki cilvēki dzīvo vienā 
dzīvoklī, katram ir sava istaba, bet visi kopīgi izmanto virtuvi un 
vannas istabu. Priekšrocība: dzīvošana šādos WG dzīvokļos ir 
diezgan izdevīga. Turklāt, tādējādi ātri var iepazīties ar jauniem 
cilvēkiem un kopā dzīvošana ir lieliska iespēja mācīties vācu 
valodu. 

Noderīgus ieteikumus par dzīvokļa meklēšanu var saņemt 
augstskolas starptautiskajā departamentā. 

 13 
Kur dzīvos mans bērns?
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Elmar Gams ir no Tallinas. Viņš ir studējis vēsturi Tallinas Universitātē  
un bakalaura studiju laikā pavadījis vienu semestri Vācijā. Šobrīd viņš 
vada Igaunijas Vēsturiskās atmiņas institūta mutiskās vēstures portālu 
Kogu Me Lugu.

Skats no malas uz dzimteni  
un jaunas studiju tēmas…
es nebūtu iepazinis, ja bakalaura pēdējā studiju gadā nebūtu devies Erasmus 
apmaiņā uz Gīsenes Justus Lībiga universitāti. Papildus vācu valodas kursiem 
es apmeklēju arī lekcijas par Austrumeiropas vēsturi. Visi šie kursi palīdzēja 
man paplašināt gan profesionālo, gan personīgo horizontu un ieraudzīt 
Austrumeiropu un Igauniju no cita skatu punkta. Lielākais atklājums man bija 
universitātes bibliotēka ar daudziem atvērtiem grāmatu plauktiem, starp kuriem 
es pavadīju daudz laika. Šī pieredze man palīdzēja uzzināt par daudziem 
tematiem un autoriem, kas bija pieejami arī Igaunijā, bet kurus līdz tam nebiju 
pamanījis. 

Brīvajā laikā man bija iespēja trenēties kopā ar vietējo futbola klubu un apmeklēt 
bundeslīgas spēli Frankfurtē. Kā studentam man vienmēr bija ļoti ērti izmantot 
Hesenes federālās zemes sabiedrisko transportu. Gīsene ir studentu pilsēta un 
tajā kūsā studentu dzīve.
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Midori un Ayumi Maruyama ir no Tokijas Japānā. Ajumi kā apmaiņas 
studente studēja grafisko dizainu Ķelnes Starptautiskajā dizaina skolā 
(KISD). Tagad viņa strādā kā pašnodarbinātā grafiskā dizainere un 
veido Tokijā savu uzņēmumu, kas darbosies nozarē “Zinātnes māksla”.

Drosme un pašpārliecība, … 
iet savu ceļu. To mana meita atveda sev līdzi pēc apmaiņas studiju gada Vācijā. 
Pirms Ajumi devās studēt dizainu uz Ķelni, viņa ļoti uztraucās par savu 
profesionālo nākotni. Taču Vācijas augstskolā viņa iepazinās ar studentiem no 
visas pasaules, kuri tāpat kā viņa pēc vairākiem profesijā pavadītiem gadiem bija 
uzsākuši jaunas studijas pavisam citā nozarē. Tas viņas pārliecību par uzsākto 
tikai stiprināja. 

Ajumi ļoti vēlējās iepazīt tuvāk dizaina vēsturi. Viņa izvēlējās Vāciju kā studiju 
vietu bagātīgo dizaina tradīciju dēļ. Mēs katru nedēļu sazinājāmies caur Skype. 
Un katru reizi Ajumi acīs es redzēju prieku un sajūsmu. Kopš viņa ir atgriezusies 
no Vācijas viņa ar lielu degsmi strādā pie jauniem projektiem, kuros viņa savieno 
medicīnisko bioloģiju ar mākslu. Tagad viņa ir sevi atradusi.
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Varbūt Jūs apsverat domu apciemot savu bērnu Vācijā. Tā ir laba 
ideja, jo Vācijai  ir ļoti daudz, ko piedāvāt. Vācijas ainavas ir ļoti 
daudzveidīgas un skaistas.

Ziemeļos stiepjas salu ķēdes ar plašām kāpu pludmalēm, viršiem 
noklātām un purvainām ainavām. Cits pie cita jauktie meži un 
vidusslaiku pilis stājas rindā upju ielejās starp kalnu grēdām, par 
kurām savā laikā jūsmoja vācu romantisma pārstāvji. Dienvidos 
slejas Alpi ar dzidriem kalnu ezeriem. Apskates vērtas ir ne 
tikai metropoles kā Berlīne, Hamburga, Minhene un Ķelne. 
Gan mazās, gan lielās pilsētās pasākumu kalendāri ir piepildīti 
ar dažādām kultūras notikumu pērlēm – mākslas izstādēm, 
koncertiem, festivāliem, izrādēm, izstādēm, kā arī sporta 
pasākumiem utt. Īpašu uzmanību ir vērts pievērst svētkiem! 
Visu gadu Vācijā tiek svinēti dažādi reģionālie svētki, kuros 
apmeklētājiem piedāvā izdzīvot neparastus piedzīvojumus, 
piemēram, Reinzemes karnevāls, Pfalcas vīna svētki un Minhenes 
Oktoberfest. Arī kulinārijā Vācija sevi prezentē īpaši daudzpusīgi: 
no tradicionāliem, sātīgiem reģionu ēdieniem kā Sauerbraten, 
Eisbein un Schweinshaxe ar izlejamo alu, līdz pat labāko 
šefpavāru radītiem viegliem šedevriem ar izsmalcinātiem vīniem. 
Un, protams, visā Vācijā ir atrodami visdažādāko nacionālo 
virtuvju restorāni.

Vācijā ir ļoti laba satiksmes sistēma. Kā ar privāto mašīnu, tā ar 
vilcienu vai lidmašīnu Jūs varēsiet ērti ceļot.

Turklāt Vācija atrodas Eiropas sirdī un ir ideāls starta punkts citu 
Eiropas valstu iepazīšanai. Pārliecinieties par to paši! 
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Kādas ir tūrisma iespējas Vācijā?
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Padomus un palīdzību studiju plānošanā Jūs un Jūsu bērns varat 
saņemt savā mītnes zemē. Vērsieties pie sekojošām institūcijām 
vai personām (šeit Jūs saņemsiet papildus DAAD materiālus ar 
detalizētāku informāciju):

■	 	DAAD informācijas centri (IC, tajā skaitā arī IC Rīga, www.
daad.lv) un filiāles (visas adreses pieejamas www.daad.de/
local),

■	 	DAAD lektori un docenti, kuri pasniedz ārzemju augstskolās,
■	 	Gētes institūts (Goethe-Institut),
■	 	Vācijas pārstāvniecības ārzemēs – vēstniecības un konsulāti.

Un visbeidzot Jūs konsultēs arī DAAD galvenajā birojā Bonnā. 
Lūdzu, nevilcinieties: Jautājiet mums! 
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Kur ir iespējams saņemt papildus 
informāciju?

Visaptveroša informācija 
par studijām Vācijā:
	 www.daad.de/deutschland
	 www.study-in-germany.de
	 www.daad.lv

Par studiju iespējām: 
	 www.daad.de/international-

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

Par vīzu iegūšanu:
	 www.auswaertiges-amt.de

Par stipendijām un atbalsta 
programmām:
	 www.funding-guide.de

Par vācu valodas apgūšanu:
	 www.goethe.de
	 www.deutsch-uni.com
	 www.dw.de
	 www.testdaf.de
	www.daad.de/sommerkurse

Jūs varat apskatīt informāciju arī internetā:

http://www.daad.de/deutschland
http://www.study-in-germany.de
http://www.daad.lv
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.de/international-programmes
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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