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Studijos Vokietijoje –
geras jūsų ir jūsų vaiko  
pasirinkimas
 
15 klausimų ir atsakymų  
tėvams ir vaikams 

4-tasis leidimas



Vokietijos akademinė mainų tarnyba (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst, DAAD) yra bendra Vokietijos aukštųjų mokyklų ir 
studentų asociacijų organizacija. Mūsų užduotis – skatinti akademinį 
bendradarbiavimą visame pasaulyje, pirmiausia, vykdant studentų ir 
mokslininkų mainus.

Mūsų informaciniuose leidiniuose, svetainėje www.daad.de, taip pat – 
DAAD filialuose ir informacijos centruose rasite informacijos apie 
studijas ir gyvenimą Vokietijoje.

Kas mes esame?

http://www.daad.de
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Mieli tėveliai,

džiaugiamės, kad Jūs kartu su savo vaikais galvojate apie studijas 
Vokietijoje. Studijos užsienyje – didelis iššūkis. Aš kaip motina 
puikiai suvokiu, kad dažnai susimąstome apie savo vaikų gerovę 
ir jų profesinę ateitį. Tikriausiai su nerimu pagalvojame, kaip 
mūsų vaikui seksis svetimoje šalyje, ir dėl to tikriausiai kyla daug 
neaiškumų. Šis informacinis bukletas padės atsakyti į kai kuriuos 
Jus dominančius klausimus.

Vokietija kaip studijų vieta jūsų vaikui gali daug ką pasiūlyti. Jau 
daugelį šimtmečių Vokietijos aukštosios mokyklos garsėja puikia 
reputacija. Todėl daugelis užsienio studentų renkasi studijoms 
Vokietiją kaip vieną patraukliausių vietų. Šiuo metu čia studijuoja 
ar mokslinius tyrimus atlieka daugiau nei 340 000 jaunų žmonių 
iš viso pasaulio. Be to, Vokietijos aukštosios mokyklos siūlo 
platų studijų pasirinkimą. Diplomai ar laipsniai, kuriuos čia gali 
įgyti jūsų vaikas, pripažįstami tarptautiniu mastu, o tai atveria 
geriausias karjeros galimybes.

Vokietija yra ne tik viena stipriausių šalių ekonomikos požiūriu, bet 
ir atvira pasauliui, demokratiška, tolerantiška, saugi šalis, ir, beje, 
labai gražus kraštas, viliojantis savo kultūros, turizmo objektais ar 
kulinarija. 

Kviečiu jūsų vaikus savo studijoms pasirinkti Vokietiją. Tai išties 
perspektyvus pasirinkimas.

Dr. Dorothea Rüland 
DAAD generalinė sekretorė 
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Gyvenimas užsienyje, svetimoje šalyje, skatina daug plačiau 
pažinti ir vertinti pasaulį nei gyvenant tik savame krašte. Tokios 
galimybės atveria kitokias perspektyvas, formuoja platesnį 
požiūrį. Patirtys ir įgyjamos užsienyje žinios ugdo ir praturtina 
asmenybę.

Kitos šalies kultūros pažinimas praplečia kultūrinį išprusimą, 
net jeigu iš pirmo žvilgsnio ta kultūra atrodo esanti ne tokia 
jau svetima, tai, savo ruožtu, padeda atsikratyti išankstinių 
nusistatymų ar stereotipų. Studijuojant užsienyje asmenybę 
praturtina ir nauji draugai, kitokia studijų aplinka.

Studijos užsienyje kur kas daugiau, nei studijos gimtojoje 
šalyje, skatina jūsų vaikų savarankiškumą, praplečia ir karjeros 
galimybes. Tarptautinės patirtys sėkmingiau parengia profesiniam 
gyvenimui globalėjančiame pasaulyje. Studijos užsienyje turės 
reikšmės jūsų vaiko CV, gyvenimo aprašymui (Curriculum 
vitae), ir suteiks pranašumų vėliau ieškant darbo. Be to, studijos 
negimtakalbėje šalyje atvers galimybių patobulinti užsienio 
kalbą ar išmokti kitą, įgyti naujų žinių ir sėkmingai užmegzti 
tarptautinių mokslinių ir profesinių kontaktų.

Šiandien studijos užsienyje nebūtinai reiškia, kad prasitęs bendras 
studijų laikas. Vokietijoje pasiekti studijų rezultatai paprastai 
pripažįstami ir gimtojoje šalyje. Be to, daugelis aukštųjų mokyklų 
pastaraisiais metais sukūrė specialių studijų programų, kurios 
pritaikytos užsienio studentų poreikiams.

Taigi tvirtai teigiame, kad studijos užsienyje yra vertinga 
investicija į jūsų vaikų ateitį.

 1
Kodėl apsimoka  
studijuoti užsienyje?
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Julija Liemke iš Vilniaus. Po sėkmingų bakalauro studijų Vilniaus 
universitete ji toliau tęsia mokslus studijuodama biologijos magistrą 
Oldenburgo universitete. 

Biologijos studijos Oldenburgo universitete …
suteikė man galimybę tęsti mokslinius tyrimus entomologijos srityje. Vilniaus 
universitete 2019-aisiais metais baigiau dvigubas bakalauro studijas – kartu su 
biologija pasirinkau studijuoti ir vokiečių kalbą bei kultūrą. Būtent po 
germanistikos studijų tvirtai žinojau, kad noriu tęsti mokslus Vokietijoje. Gauta 
DAAD stipendija atvėrė galimybių duris siekti magistro laipsnio Oldenburgo 
universitete bei toliau gilinti žinias srityse, kurios mane domina. 

Studijų metu daug dėmesio skiriu Europos vabzdžių populiacijų, kurios per 
pastaruosius 20 metų labai pasikeitė, tyrimams. Vienas iš mano tikslų yra 
gilintis ir tirti priežastis, dėl kurių vyksta šie pokyčiai. Dėl individualiai 
planuojamos studijų programos Oldenburgo universitete turiu neįkainojamą progą 
dalyvauti mokslinių tyrimų projektuose.
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dr. Emanuel Andrada, inžinerijos mokslų daktaras, į Vokietiją atvykęs iš 
Katamarkos miesto Argentinoje. Ilmenau technikos universitete jis 
apgynė biomechatronikos mokslų disertaciją ir atliko habilitacijos 
procedūrą. Šiandien dirba Jenos universitete, yra Ilmenau technikos 
universiteto privatdocentas ir Buenos Airių (Argentina) San Martino 
universiteto kviestinis profesorius. 

Savo svajonių profesiją… 
radau studijuodamas Vokietijoje. Argentinoje studijavau mechanikos inžineriją 
ir siejau profesinę savo ateitį su darbu firmoje. Tada atvažiavau vieno semestro 
studijoms į Vokietiją – mechanikos inžinierių Meką! Puikiai aprūpintame 
Ilmenau technikos universitete atradau ir susipažinau su visai naujomis šio 
dalyko sritimis. Tarkime, biomechatronikos srityje viena su kita derinamos 
tokios disciplinos kaip robotika, elektrotechnika, informatika, medicina ir 
biologija. Tai mane sužavėjo.

Ypatingą įspūdį man paliko glaudus ir intensyvus dėstytojų bei studentų 
bendradarbiavimas. Dėstytojai labai daug laiko skiria savo studentams. Jiems 
svarbu, kad studentai kuo daugiau išmoktų. Taigi studijos Ilmenau mieste 
paskatino mane tęsti mokslinius tyrimus biomechatronikos srityje. Dabar 
bandau gyvūnų judėjimo procesus pritaikyti robotikoje.
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Vokietijos aukštosios mokyklos, išlaikydamos nepriekaištingą 
reputaciją visame pasaulyje, suteikia reikšmingų impulsų 
inovacijoms ir pažangai tarptautiniu lygiu.

Daugybė reikšmingiausių pasaulio išradimų sukurti Vokietijoje. 
Vokiečių Nobelio premijos laureatų sąrašas čia be galo ilgas – 
daugiausia jų gamtos mokslų ir medicinos srityje. Šiame sąraše 
tokios pavardės kaip Wilhelmas Conradas Rentgenas, Robertas 
Kochas, Maksas Planckas, Albertas Einšteinas, Christiane 
Nüsslein-Volhard ir Haraldas zur Hausenas. Vokietija garsėja ir 
kaip kūrėjų bei mąstytojų šalis, – tai Kanto, Hegelio ir Adorno, 
Getės, Heinės ir Brechto bei Bacho, Bethoveno ir Bramso 
gimtinė. 

Mokslas ir moksliniai tyrimai Vokietijoje labai vertinami ir turi 
gilias tradicijas. Seniausias Vokietijos universitetas įkurtas dar 
1386 metais Heidelberge. Šiandien Vokietijoje yra daugiau nei 
400 valstybės pripažįstamų aukštųjų mokyklų. Jos išsidėsčiusios 
beveik 170 vietovių visoje Vokietijos Federacinėje Respublikoje 
(žemėlapis, p. 31). Aukštosios mokyklos suteikia daugybę 
galimybių studijuoti ir atlikti mokslinius tyrimus. Iš viso siūloma 
daugiau nei 20 000 studijų programų, iš kurių daugiau nei 2 000 
orientuotos į tarptautinę rinką.

Jūsų vaikai Vokietijoje ras puikias sąlygas sėkmingoms studijoms. 
Aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai yra puikiai 
aprūpinti technika. Jose studentai nuoširdžiai globojami savo 
pedagogų, jie vertinami kaip būsimieji jaunieji mokslininkai.

Galiausiai vokiečių kalba, kuria kalba daugiau nei 100 milijonų 
gimtakalbių ir daugiau nei 15 milijonų jos besimokančiųjų, yra 
viena svarbiausių mokslo kalbų. Priimta sakyti: anglų kalba 
– būtinumas, o vokiečių – privalumas; jeigu šiandieniniame 
globaliame pasaulyje anglų kalbos žinios yra savaime 
suprantamas dalykas, geros kitos užsienio kalbos žinios suteikia 
platesnes karjeros galimybes. Taigi vokiečių kalbos mokytis verta!

2 

Kodėl verta studijuoti Vokietijoje?

Informacija tėvams    9
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Dirk Steyer yra Centrinės užsienio švietimo sistemos valdybos 
koordinatorius Latvijoje. Jis dirba Rygoje, tačiau nuolat svečiuojasi 
mokyklose visoje Latvijoje.

Vokiečių yra labai svarbi kalba,… 
kuri ir šiandien vartojama daugelyje gyvenimo situacijų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 
Mano kolegės ir kolegos Baltijos šalyse džiaugiasi kiekvienu, kuris ryžtasi išmokti 
vokiečių kalbos. Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) remia daugelį Baltijos 
šalių mokyklų, siūlančių Vokiečių kalbos diplomo („Deutsches Sprachdiplom“) 
egzaminus. Su šiuo diplomu mokiniai tarsi įgyja raktą, kuris atveria Vokietijos 
universitetų duris. 

Moksleiviai skatinami naudotis šiuo raktu. Baigdami mokyklą jie svarsto, kur pasuks jų 
gyvenimo kelias. Norėdama kuo geriau patarti šiems jauniems žmonėms Centrinė užsienio 
švietimo sistemos valdyba glaudžiai bendradarbiauja su Vokietijos akademine mainų 
tarnyba (DAAD). DAAD yra pati tinkamiausia institucija, kuri patars, kuriuo keliu 
pasukti po mokyklos. DAAD darbuotojai mielai pakonsultuos renkantis aukštąją 
mokyklą, studijų kryptį, informuos apie stipendijų galimybes. DAAD Informacijos 
centras Rygoje yra pagrindinis adresas tiems, kurie galvoja apie studijas Vokietijoje. 

Studijų viešnagė Vokietijoje – neabejotina nauda tiek profesiniu, tiek asmeniniu požiūriu. 
Todėl norėtume padrąsinti jaunus žmones apsvarstyti šią galimybę.
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Tam, kad gerai jaustumeisi užsienyje, paprastai reikia gerai 
mokėti užsienio kalbą. Vokietijoje, kaip ir bet kurioje kitoje 
užsienio šalyje, galioja ta pati nerašyta taisyklė. 

Žinoma, idealu, jei jūsų vaikas jau turi vokiečių kalbos žinių. Būtų 
prasminga, taupant jūsų ir jūsų vaiko laiką ir pinigus, pradėti 
vokiečių kalbos mokytis dar savo šalyje, tarkime, jau gimnazijoje, 
Getės institute arba savo aukštojoje mokykloje. Kita galimybė – 
kalbos kursai internetu, kuriuos siūlo Deutsch-Uni Online (DUO; 
www.deutsch-uni.com) arba internetinis portalas Deutsche Welle 
(www.dw.de). Beje, Vokietijos aukštosios mokyklos ir nesitiki, kad 
atvykę užsienio studentai jau tobulai mokės vokiečių kalbą.

Kokio lygio vokiečių kalbos žinių reikės studijuojant aukštojoje 
mokykloje, priklausys nuo pasirinktos studijų programos: 

■	 	pasirinkusiems tarptautinę studijų programą pirmiausia 
reikės gerų anglų kalbos žinių; šiuo metu Vokietijos aukštosios 
mokyklos siūlo daugiau nei 2 100 bakalauro, magistrantūros 
ar doktorantūros studijų programų anglų kalba (daugiau 
informacijos žr. adresu www.daad.de/international-
programmes);

■  apsisprendusiems studijuoti vokiečių kalba, reikia įrodyti 
tam tikro lygio vokiečių kalbos žinias; tam yra sukurta įvairių 
egzaminų ar standartizuotų testų, pavyzdžiui, Vokiečių kaip 
užsienio kalbos testas (sutr. TestDaF).

Be to, vokiečių kalbos galima mokytis ir Vokietijoje. Aukštosios 
mokyklos siūlo dalykinės vokiečių kalbos kursus: visoje Vokietijoje 
vyksta vasaros kalbos kursai, kuriais galima puikiai pasinaudoti 
ruošiantis studijoms Vokietijoje (www.daad.de/sommerkurse). 
Yra galimybių mokytis kalbos ne tik aukštosiose mokyklose, bet, 
pavyzdžiui, ir Getės institutuose Vokietijoje, liaudies aukštosiose 
mokyklose ar privačiose kalbų mokyklose.    

3
Kiek mano vaikas turi  
mokėti vokiškai?

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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Visoje Europos Sąjungoje pripažįstami šalių narių brandos 
atestatai. Visgi kai kurie tėvai nuogąstauja, kad jų vaikas dar 
nepribrendęs studijoms užsienyje. Tačiau Vokietijos aukštosios 
mokyklos siūlo daug kursų, kuriuose galima tikslingai pasiruošti 
studijoms šioje šalyje.

Naudingos gali būti, pavyzdžiui, studijų įvado paskaitos.  
Tai – parengiamosios programos, kurias būsimiems studentams 
iš užsienio siūlo kai kurios Vokietijos aukštosios mokyklos. Šie 
kursai padeda pasirengti studijoms tiek kalbos, tiek dalykine 
prasme. Kursuose galima susipažinti su Vokietijos studijų sistema 
ir mokslinio darbo specifika. (Daugiau informacijos apie tokias 
programas žr. adresu www.daad.de/international-programmes).

Kita galimybė susipažinti su studijų reikalavimais Vokietijoje – 
vasaros kursai, kuriuos vasaros mėnesiais organizuoja aukštosios 
mokyklos visoje Vokietijoje. (Daugiau informacijos 6-ame skyriuje 
„Kiek turi trukti studijos Vokietijoje?“, žr. adresu www.daad.de/
sommerkurse).

4 
Ar yra parengiamųjų kursų 
studijoms Vokietijoje?
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http://www.daad.de/international-programmes
http://www.daad.de/sommerkurse
http://www.daad.de/sommerkurse


Kristina Plaga, Kelno aukštosios technikos mokyklos Tarptautinių ryšių 
skyriaus darbuotoja, kuruojanti studentus iš viso pasaulio.  

Gerai pasiruošę ir savimi pasitikintys, –…
tokie turi būti Kelno parengiamųjų kursų absolventai, pradedantys savo studijas 
Vokietijoje. Mūsų kursuose per 10 mėnesių užsienio studentai paruošiami 
parengiamųjų kursų baigiamajam egzaminui ir studijoms Vokietijoje. Be 
dalykinių žinių, būsimieji studentai supažindinami su mokymo ir mokymosi 
metodais. Atrodo, kad tokie kursai – labai sėkmingi: daugelis mūsų absolventų 
teigia, kad jie tik Kelno parengiamuosiuose kursuose iš tikrųjų suprato, kaip 
reikia mokytis.

Savo programos kursų dalyvius rengiame labai dėmesingai. Kadangi kursai 
vyksta pačioje Kelno aukštojoje technikos mokykloje, esama glaudaus ryšio su 
šios mokyklos tvarka, su kuria būsimieji studentai susipažįsta kursuose. 

Kitas pranašumas yra tas, kad mūsų parengiamųjų kursų absolventai turi 
didesnius šansus gauti studijų vietą Kelno aukštojoje technikos mokykloje. 
Tačiau, suprantama, kad sėkmingai pabaigę mūsų kursus jie gali kandidatuoti 
ir į kitas aukštąsias mokyklas ar universitetus visoje Vokietijoje.

Informacija tėvams    13
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 5
Kokią aukštąją mokyklą ir 
studijų programą pasirinkti? 

Vokietijos aukštosiose mokyklose rasite kiekvieno interesus 
atitinkančią ir kiekvienai studijų pakopai tinkamą studijų 
programą. Čia galima:

■	 	pradėti pirmąsias savo studijas,
■	 	praturtinti užsienio mokykloje įgytą patirtį studijoms savo šalies 

universitete,
■	 	turint aukštojo mokslo diplomą, studijuoti aukštesnėje pakopoje 

ar rengti ir ginti disertaciją.

Neabejojame, kad sunku apsispręsti, kai apie 400 valstybės 
pripažįstamų aukštųjų mokyklų siūlo daugiau nei 20 000 studijų 
programų. Ši pasiūla susiaurės, jeigu pasirinksite vieną iš trijų 
aukštųjų mokyklų tipų: 

■	 universitetą (į teoriją orientuotos studijos),
■	 taikomųjų mokslų universitetą (į praktiką orientuotos studijos),
■	  meno, kino ar muzikos aukštąją mokyklą (į meną orientuotos 

studijos).

Dauguma Vokietijos aukštųjų mokyklų yra finansuojamos valstybės. 
Tik apie 7,5 procento studentų mokosi beveik 120 privačių aukštųjų 
mokyklų. Didžioji dauguma studentų studijuoja valstybinėse 
aukštosiose mokyklose. Tai pirmiausia susiję su tuo, kad privačiose 
aukštosiose mokyklose yra nemaži studijų mokesčiai. Mokymo 
kokybė abiejų tipų aukštosiose mokyklose yra vienodai aukšta.

Apsispręsti dėl tinkamos studijų programos padės interneto 
svetainės www.daad.de/deutschland ir www.studienwahl.de. 
Taip pat jums gali patarti DAAD filialų ar informacijos centrų 
darbuotojai, Vokietijos ambasadų specialistai.

Daugelis Vokietijos aukštųjų mokyklų ir DAAD prisistato ir 
tarptautinėse studijų mugėse, kuriose galima rasti daugiau jums 
reikalingos informacijos. Naujausią renginių kalendorių žr. adresu 
www.study-in.de/events. Kartais ir aukštoji mokykla, kurioje 
studijuoja jūsų vaikas, vykdo mainų programas su Vokietija, todėl 
tokios programos ar pasiūlymai palengvintų ruošiantis studijoms 
užsienyje.

http://www.daad.de/deutschland
http://www.studienwahl.de
http://www.study-in.de/events
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Jums tikriausiai atrodo, kad sprendimas dėl studijų Vokietijoje yra 
labai svarbus ir gali turėti ilgalaikių pasekmių. Galbūt jūs nesate 
tikri, ar ilgesnė studijų trukmė užsienyje yra tai, ko iš tiesų reikia 
jūsų vaikui; galbūt jūsų vaikas net neplanavo studijų ar gyvenimo 
užsienyje?

Nesirūpinkite: apsisprendimas studijuoti Vokietijoje neturi būti 
sprendimas ilgam. Vokietijoje yra daug trumpalaikių vizitų 
galimybių, kurios tik praturtintų jūsų vaiko studijas gimtoje šalyje 
ir papildytų jo CV, gyvenimo aprašymą, dar vienu svarbiu punktu, 
o jau tada galbūt atsirastų noro nuveikti ką nors daugiau.

Vokietijos aukštosios mokyklos kasmet siūlo vasaros kursus. 
Jie paprastai organizuojami tarp birželio ir rugsėjo mėnesių. 
Kursų pasiūla išties didelė: šalia kalbos kursų siūlomi ir įvairių 
specialybių dalykiniai kursai. Vasaros kursai suteikia puikią 
galimybę susipažinti su Vokietija, jos žmonėmis ir aukštųjų 
mokyklų gyvenimu. (Siūlomų kursų apžvalgą žr. adresu  
www.daad.de/sommerkurse).

Kita trumpalaikio vizito užsienyje galimybė yra mainų programos, 
kurias tikriausiai vykdo ir jūsų šalies aukštoji mokykla. Pagal tokias 
programas į Vokietiją galima vykti vienam semestrui (pusei metų). 
Jūsų vaikas trumpalaikę viešnagę Vokietijoje galėtų panaudoti ir 
atlikdamas praktiką, kurios metu susipažintų su pasauline darbo 
rinka.

Galimas daiktas, vasaros kursai, dalinės semestro studijos ar 
praktika būtų ilgesnių studijų Vokietijoje pradžia. Kelių semestrų 
trukmės studijos jūsų vaikui suteiktų galimybę Vokietijoje įgyti 
pasaulyje pripažįstamą studijų baigimo diplomą. Be to, per ilgesnį 
studijų laiką užsienio šalyje galima daug artimiau susipažinti su 
priimančiąja šalimi ir pagilinti savo užsienio kalbos žinias.

6
Kokia studijų trukmė? 
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http://www.daad.de/sommerkurse


dr. Nino Antadze, DAAD informacijos centro Tbilisyje (Sakartvelas) 
konsultantė visais studijų Vokietijoje klausimais. 

Man ypatingai malonu…
stebėti, kaip jauni žmonės atranda naujas galimybes. Vis daugiau studentų, o 
ypač mokinių, atvyksta pas mus į informacijos centrą tam, kad gautų žinių apie 
studijas ir studijų finansavimo galimybes Vokietijoje. Dažnai jaunuolius lydi 
tėvai. Konsultacijos metu jie man papasakoja apie savo interesų sritis ir 
profesinius siekius. Nuostabu matyti, kad jie aiškiai įsivaizduoja savo karjeros 
kelią ir žino, kokius žingsnius jie turi daryti, norėdami pasiekti savo tikslų.

Dauguma tėvų remia savo vaiko norą studijuoti Vokietijoje – saugioje, stabilioje 
ir taikioje šalyje. Jie suvokia, kad jų vaikas, įgijęs išsilavinimą Vokietijoje, turės 
daug geresnių karjeros galimybių. Dažnai mus aplanko studentai, kuriuos 
konsultavome prieš jiems išvykstant studijuoti į Vokietiją. Miela matyti, kokie 
savarankiški jie tapo ir kaip prasiplėtė jų akiratis.
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Pragyvenimas Vokietijoje, lyginant su kitomis Europos šalimis, 
nebrangus. Išlaidos maistui, būstui, aprangai, kultūros renginiams 
siekia ES vidurkį.

Planuojant išlaidas studijoms, šalia pragyvenimui skirtų 
lėšų, reikėtų numatyti išlaidas sveikatos draudimui, studijų 
administravimo arba studijų mokesčiams. Dauguma studentų 
studijuoja valstybinėse aukštosiose mokyklose. Valstybinės 
aukštosios mokyklos netaiko visai arba taiko nedidelį studijų 
mokestį pirmosios pakopos studijoms ir daugeliui antrosios 
pakopos studijų programų. Tam tikroms magistrantūros studijų 
programoms už studijas gali būti taikomi didesni mokesčiai. 
Privačiose aukštosiose mokyklose studijų mokesčiai gana dideli. 
Visi studentai Vokietijoje kas semestrą moka dar taip vadinamą 
studijų administravimo mokestį. Dažniausiai į jį yra įskaičiuotas ir 
semestro bilietas, kuriuo galima naudotis nemokamai, važiuojant 
artimojo susisiekimo viešuoju transportu. Šios įmokos dydis 
priklauso nuo aukštosios mokyklos – jis yra nuo 150 iki 300 eurų 
per semestrą.

Sunku apibendrintai pasakyti, kiek lėšų reikia vienam studentui 
Vokietijoje per mėnesį. Paprastai mažesniuose miestuose išlaidos 
mažesnės nei didesniuose. Pagal statistiką, studentai Vokietijoje 
per mėnesį išleidžia apie 920 eurų. Didžiąją išlaidų dalį sudaro 
būsto nuomos mokestis.

ES piliečiams, norint studijuoti Vokietijoje, nereikia vizų 
ir specialių leidimų gyventi šalyje. Tereikia tik atvykus 
užsiregistruoti. Kitų šalių piliečiams, norint studijuoti Vokietijoje, 
dažnai vizos reikia ir jie privalo įrodyti, kad turi lėšų ir yra 
užtikrintas jų finansavimas. Jeigu manote, kad tai galėtų būti 
taikoma ir Jums, paprastai reikalaujama, kad reikėtų turėti 
daugiau nei 10 236 eurų metams.

ES piliečiai Vokietijoje gali dirbti be apribojimų. Kitų šalių 
studentams Vokietijoje taikomi darbo apribojimai – paprastai 20 
valandų per savaitę. Papildomas darbas gali papildyti pajamas, 
tačiau atminkite, kad vien jo nepakanka visoms pragyvenimo 
išlaidoms padengti. Studijos Vokietijoje užima daug laiko, tad 
daug dirbti paprasčiausiai nelieka laiko.

7
Kiek kainuoja studijos Vokietijoje?
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Ar jūsų vaikui, kaip studentui iš užsienio, reikia Vokietijos vizos, 
priklauso nuo to, iš kokios šalies jis yra ir kiek laiko ketina praleisti 
Vokietijoje. 

ES šalių narių arba Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ar 
Šveicarijos piliečiams vizos nereikia, pakanka tik galiojančio 
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

Kitų šalių piliečiams vizos reikia, jeigu jie Vokietijoje ketina 
likti ilgiau nei 90 dienų. Vizą reikėtų užsisakyti prieš išvykstant į 
Vokietiją. 

Daugiau informacijos apie tai žr. Užsienio reikalų ministerijos 
interneto svetainėse.

Visais atvejais dėl detalesnės informacijos ir naujausių sąlygų 
teiraukitės Vokietijos ambasadoje arba konsulate savo šalyje. 

9 
Kokių dokumentų reikia 
vykstant studijuoti į Vokietiją?

Vokietijoje yra daug finansavimo galimybių ilgesnėms ar 
trumpesnėms studijoms. Užsienio studentai gali teikti paraiškas 
dėl įvairių organizacijų teikiamų stipendijų studijoms. 

Pasikonsultuokite su DAAD filialų, informacijos centrų ar savo 
aukštosios mokyklos atstovais dėl galimos paramos studijoms.
DAAD stipendijų duomenynas (žr. www.funding-guide.de) 
suteikia puikią galimybę internete ieškoti įvairių stipendijų. Čia 
rasite informacijos ne tik apie DAAD, bet ir apie kitų paramos 
organizacijų siūlomas stipendijas. Svarbu paminėti, kad Vokietijos 
paramos organizacijos paprastai nefinansuoja visų studijų, 
dažniausiai nefinansuojami ir pirmo kurso studentai.

Taip pat yra ir aukštųjų mokyklų, kurios teikia stipendijas, tačiau 
jų skaičius, palyginus su kitomis šalimis, dar nedidelis. Kadangi 
stipendijų pasiūla nuolat plečiasi, visgi reikėtų pasiteirauti dėl 
finansavimo galimybių pasirenkamoje studijoms aukštojoje 
mokykloje. 

8 
Ar galima gauti stipendiją 
arba finansinę paramą studijoms? 

http://www.funding-guide.de
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Mario Varga, atvykęs į Vokietiją iš Somboro miesto Serbijoje, baigė 
matematikos magistrantūros studijas Reino Frydricho Vilhelmo 
universitete Bonoje. Dabar dirba Dresdeno technikos universiteto 
mokslo darbuotoju, yra taikomosios matematikos mokslo srities 
doktorantas.

Palanki ir palaikanti iniciatyvas  
mokslinių tyrimų aplinka…
bei orientavimasis į tarptautinius standartus paskatino mane studijuoti 
Vokietijoje. Magistrantūros studijos Bonos universitete puikiai parengė mane 
profesinei ateičiai. Čia aš išmokau, kaip šiais laikais matematiškai išreiškiamos 
realaus pasaulio problemos; ypač sužavėjo tai, kokiu aukštu lygiu galime 
susipažinti su naujausiais moksliniais metodais ir dirbti pasirinktoje mokslo 
srityje.

Tiek mokydamasis universitete, tiek laisvalaikiu patyriau įvairiapusiško ir 
turtingo gyvenimo Vokietijoje galimybes. Darbo grupėse išmokau, kaip reikia 
dirbti komandoje esant įvairioms aplinkybėms, kaip galima racionaliai išnaudoti 
laisvalaikį su studentais iš viso pasaulio.

Ypač vertinu paramą, gautą studijų metais Bonos universitete. Baigus 
magistrantūrą tiek man, tiek mano kolegoms nebuvo problemų susirasti darbą 
Vokietijoje bei atsirado galimybių dirbti ir visame pasaulyje.
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Teisės mokslų daktarė Zane Bule-Mitka yra iš Rygos. Ji Miunsterio 
Vestfalijos Vilhelmo universiteto teisės fakultete baigė teisės 
magistrantūros studijas ir apgynė Teisės mokslų daktaro disertaciją. 
Šiuo metu ji yra advokatė M&A (susijungimų ir įsigijimų) bei įmonių 
teisės srityse.

Plačios mokslinių tyrimų galimybės… 
ir puikus bibliotekų aprūpinimas mane studijų Vokietijoje metu sužavėjo 
labiausiai. Tiek mano teisės magistrantūros, tiek doktorantūros studijos 
Miunsterio universitete buvo nuostabios, prasmingos ir tolimesnį mano 
gyvenimą lėmusios patirtys. Studijų Vokietijoje metu ne tik įgijau dalykinių 
žinių ir sutikau įkvepiančių žmonių iš viso pasaulio, tačiau ir užaugau kaip 
asmenybė. Vokietijoje įgytos žinios ir patirtys praverčia nuolat mano 
profesiniame gyvenime, nes Latvijos teisės sistema daug kur grindžiama 
Vokietijos teise. Grįžusi į gimtinę kartu su kitais buvusiais DAAD 
stipendininkais įkūrėme Latvijos DAAD alumnų draugiją. Esu aktyvi šios 
organizacijos narė ir išlaikau glaudų ryšį su Vokietija.
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Vokietija tarptautiniu mastu yra saugi šalis. Nėra priežasčių 
nerimauti dėl nusikalstamumo. Čia galima keliauti laisvai be jokių 
papildomų saugumo priemonių tiek miestuose, tiek kaimuose, ir 
dieną, ir naktį.

Policija yra patikima ir tikrai visada padės. Iš kiekvieno telefono 
numerio Vokietijoje į policiją galima paskambinti nemokamu 
numeriu 110. 

Beveik kiekviena pasaulio šalis Vokietijoje turi savo ambasadą 
arba konsulinį skyrių. Taigi susidūrę su problemomis galite 
kreiptis ir į savo šalies atstovą. 

Be to, bet kuriuo su asmens saugumu susijusiu klausimu ar 
iškilus problemoms galima kreiptis ir į savo aukštosios mokyklos 
Tarptautinių ryšių skyrių. 

 10 
Ar saugi šalis Vokietija?
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 11
Ar Vokietijoje geras 
medicininis aprūpinimas?

Medicininis aprūpinimas Vokietijoje yra puikus. Šalies sveikatos 
apsaugos sistema, turinti platų aukštai kvalifikuotų gydytojų 
tinklą, yra viena geriausių pasaulyje. Jeigu jūsų vaikui prireiktų 
medicininės pagalbos, juo būtų pasirūpinta daug geriau nei bet 
kurioje kitoje šalyje.

Studijuojant Vokietijoje reikia turėti sveikatos draudimą. Svarbu 
dar prieš kelionę į Vokietiją išsiaiškinti, ar jūsų vaikas apdraustas. 
Gali būti, kad jūsų vaiko turimas sveikatos draudimas gali 
galioti ir Vokietijoje. Pavyzdžiui, visi, turintys Europos sveikatos 
draudimo kortelę, gali gauti visas būtiniausias medicinos 
paslaugas ir Vokietijoje. Tačiau jeigu jūsų vaiko sveikatos 
draudimas Vokietijoje nepripažįstamas, reikės apsidrausti. 
Valstybės pripažįstamoje ligonių kasoje studentų sveikatos 
draudimas kainuoja apie 85 eurus mėnesiui.

Užsienio ryšių skyrius mielai atsakys į visus sveikatos draudimo 
klausimus ir patars. Paprastai netoli nuo aukštosios mokyklos yra 
įsikūrę valstybės pripažįstamų ligonių kasų filialai. Tad apsidrausti 
galima greitai ir paprastai.

Turint sveikatos draudimą Vokietijoje galima lankytis pas 
gydytoją. Būtiniausiais atvejais veikia greitoji pagalba ir ligoninių 
priėmimo skyriai. Būtiniausias medicinines paslaugas apdraustieji 
sveikatos draudimu gauna nemokamai. Nemokamu telefono 
numeriu 112 skubiąją pagalbą galima išsikviesti visą parą. 

Svarbu žinoti: Vokietijoje vaistų galima įsigyti tik vaistinėse, vaistų 
įstatymai čia labai griežti. Kai kuriuos medikamentus, pavyzdžiui, 
antibiotikus, kuriuos Jūsų šalyje galima gauti ir be recepto, 
Vokietijoje išrašo tik gydytojas.
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Jūsų vaikas Vokietijoje neliks vienas. Jeigu kiltų organizacinių 
klausimų, jam visada padės. Kiekvienoje aukštojoje mokykloje 
yra Tarptautinių ryšių skyrius (vok. Akademisches Auslandsamt 
arba International Office), kuris rūpinasi studentais iš užsienio. 
Viena vertus, Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai padės 
pasiruošti studijoms, suteiks informacijos apie studijų programas, 
stojimo sąlygas, pasirengimą studijoms, kalbos egzaminus, 
praktikos, studijų finansavimo galimybes ar studijų planavimą. 
Kita vertus, į Tarptautinių ryšių skyrių galima kreiptis ir atvykus į 
Vokietiją. Čia jūsų vaikas gaus visą reikalingiausią informaciją.

Kai kurios Vokietijos aukštosios mokyklos yra sukūrusios taip 
vadinamas „Globėjų, arba Krikštatėvių, programas“. Pagal tokią 
programą užsienio studentus globoja asmeniniai globėjai – patyrę 
vietiniai studentai. Jie padeda atlikti formalumus valstybinėse 
įstaigose, iškilus kasdienėms problemoms, aiškinantis dėl studijų 
ir pan. Padėti gali ir studentų reikalų organizacijos, veikiančios 
daugelyje Vokietijos aukštųjų mokyklų. Šios organizacijos 
užsienio studentams siūlo paslaugų paketus, į kurių kainą, 
be sveikatos draudimo, yra įskaičiuotas apgyvendinimas ir 
maitinimas. Taip palengvinama užsienio studentų integracija.

Kiekvienoje aukštojoje mokykloje veikia studentų atstovybės, tam 
tikrų studijų programų asociacijos ar grupės. Į jas galima kreiptis 
studijų ar gyvenimo Vokietijoje klausimais. Jos pirmakursiams 
dažnai organizuoja orientavimosi programas. Dalykų klausimais 
galima kreiptis į dėstytojus per jų priėmimo valandas.

Svarbu žinoti, kad Vokietijos aukštosiose mokyklose iš studentų 
laukiama savarankiškumo. Jie turi gebėti prisiimti atsakomybę už 
savo mokymosi procesą. Kitaip tariant, yra labai daug paramos 
galimybių, tačiau studentai jomis turi pasinaudoti patys.

 12 
Kaip Vokietijoje būtų 
rūpinamasi mano vaiku?
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Studentai Vokietijoje gyvena bendrabučiuose arba nuomojasi 
būstą.

Vokietijoje, kitaip nei kai kuriose šalyse, aukštųjų mokyklų 
studentai būsto savaime negauna. Tik nedaugelyje Vokietijos 
aukštųjų mokyklų yra susikūrę studentų miesteliai, tad paprastai 
nėra galimybės apsigyventi šalia universiteto. Be to, kiekviename 
universitetiniame mieste yra studentų bendrabučių, kuriuose 
būsto nuoma yra palyginti pigi. Tačiau kambariu juose reikėtų 
pasirūpinti iš anksto.

Kita galimybė – privatus būstas, kurio pasiūla nekilnojamojo 
turto rinkoje labai didelė: nuo vieno paprasto kambario iki 
baldais apstatyto buto. Tarp studentų labai populiarios taip 
vadinamos gyvenamosios bendrijos (vok. Wohngemeinschaften, 
sutr. WGs). Jose keli žmonės kartu nuomojasi vieną būstą. 
Kiekvienas nuomininkas turi savo kambarį, bet su kitais dalinasi 
virtuve ir vonios kambariu. Pagrindinis gyvenamųjų bendrijų 
privalumas – santykiškai pigi būsto nuoma. Taip pat galima 
greitai ir lengvai susipažinti su naujais žmonėmis, o gyvenimas 
kartu yra puiki galimybė išmokti vokiečių kalbos.

Naudingų nuorodų ieškant būsto suteiks aukštųjų mokyklų 
Tarptautinių ryšių skyriai.  

 13 
Kur gyvens mano vaikas?
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Elmar Gams yra iš Talino. Jis Talino universitete studijavo istoriją, o 
vieną savo bakalauro studijų semestrą praleido Vokietijoje. Šiuo metu 
jis vadovauja Estijos istorinės atminties instituto Žodinės istorijos 
portalui Kogu Me Logu.

Žvilgsnis į savo gimtinę iš šalies  
ir naujos studijų temos…
man būtų likę neatrasti, jeigu ne semestras Gyseno Justo Lybigo universitete 
paskutiniais istorijos bakalauro studijų metais. Šalia vokiečių kalbos užsiėmimų 
lankiau ir Rytų Europos istorijos paskaitas. Jų dėka praplėčiau savo profesinį ir 
asmeninį horizontą bei kitaip pažvelgiau į Rytų Europą ar Estiją. Visgi 
didžiausiu atradimu man tapo universiteto biblioteka su daugybe atvirų knygų 
lentynų, prie kurių praleidau daug laiko. Tai leido man atrasti daug naujų temų 
ir susipažinti su daugeliu naujų autorių, kuriuos galėjau rasti ir Estijoje, tačiau 
prieš tai jų nepastebėjau.

Laisvalaikiu turėjau galimybę treniruotis su vietos futbolo komanda ir 
apsilankyti Bundeslygos futbolo susitikime Frankfurte. Turint studento 
pažymėjimą buvo labai patogu ir praktiška naudotis Heseno žemės viešuoju 
transportu. Gysenas – universitetinis miestas, o tai reiškia – daug studentiško 
gyvenimo!
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Midori ir Ayumi Maruyama atvyko iš Tokijo (Japonija). Ayumi kaip 
mainų studentė Tarptautinėje Kelno dizaino aukštojoje mokykloje  
studijavo grafikos dizainą. Šiandien ji dirba samdoma grafikos  
dizainere ir Tokijuje rengiasi įkurti savo įmonę „Science Art“. 

Drąsiai ir savimi pasitikint … 
eiti savo keliu – to išmoko mano dukra po Vokietijoje praleistų studijų metų. Prieš 
dizaino studijas Kelne Ayumi labai nerimavo dėl savo profesinės ateities. Tačiau 
Vokietijoje ji susipažino su studentais iš viso pasaulio, kurie, kaip ir ji, po kelerių 
metų profesinės patirties pradėjo visai kitos krypties studijas. Tai tik sustiprino jos 
apsisprendimą.

Ayumi siekė kuo geriau pažinti dizaino istoriją. Todėl savo studijų vieta ji 
pasirinko gilias dizaino tradicijas turinčią Vokietiją. Mes kiekvieną savaitę 
kalbėdavomės Skypu ir kiekvieną kartą Ayumi akyse mačiau džiaugsmą ir 
susižavėjimą. Grįžusi iš Vokietijos ji uoliai darbuojasi prie naujų kūrinių, 
kuriuose sujungia medicinos biologiją ir meną. Ji atrado save.
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Galbūt ketinate aplankyti savo vaiką Vokietijoje? Tai – puiki 
mintis, nes pakeliauti po Vokietiją ir ją pamatyti verta, juo labiau, 
kad Vokietija yra visai netoli nuo Lietuvos.

Vokietijos kraštovaizdis nepaprastai įvairus ir kerintis. Šiaurėje 
driekiasi salynai su kopomis ir paplūdimiais, šilais ir pelkėmis; 
tankūs mišrūs miškai juosia upių slėnius, o Vidurio Vokietijoje 
ant kalvų stūkso viduramžių pilys, kuriomis taip žavėjosi vokiečių 
romantikai. Šalies pietuose žavi Alpės su tyrais savo ežerais.
Verta aplankyti ne tik tokius didmiesčius kaip Berlynas, 
Hamburgas, Miunchenas ar Kelnas. Nesvarbu, ar mažame, 
ar dideliame mieste, renginių kalendorius kupinas įvairiausių 
parodų, koncertų, festivalių, spektaklių, mugių, sporto renginių 
ir t. t.

Nepamirškite švenčių! Visus metus Vokietijoje švenčiamos 
regioninės šventės, kurios lankytojams suteikia neišdildomų 
įspūdžių – Reino krašto karnavalas, Pfalco regiono vyno šventė, 
Miuncheno „Oktoberfestas“ (liet. Spalio šventė).

Labai gausi ir įvairi Vokietijos nacionalinė virtuvė – nuo sočių 
regioninių patiekalų, kaip troškintos jautienos kepsnys, kiaulės 
koja ar skrudinto kumpio kaladėlė su alumi iš statinės, iki 
aukščiausios klasės virėjų sukurtų lengvų patiekalų su rinktiniais 
vynais. Žinoma, visoje Vokietijoje rasite ir įvairiausių pasaulio 
tautų restoranų. 

Vokietijos transporto sistema taip pat yra puikiai išvystyta. Kaip 
bekeliautumėte, – automobiliu, traukiniu ar lėktuvu, – visur 
keliausite patogiai ir saugiai.

Be to, Vokietija išsidėsčiusi pačioje Europos širdyje, todėl patogu 
pradėti nuo jos keliones į kitas Europos šalis. Įsitikinkite patys.
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Kuo įdomi Vokietija kaip 
kelionių šalis?



30 Studijos Vokietijoje

Planuodami studijas Vokietijoje, pagalbos ir patarimų rasite 
ir savo šalyje. Kreiptis galite į žemiau nurodytas galimas 
konsultacijų vietas ar asmenis (čia galėsite gauti informacinių 
leidinių su išsamia informacija):

■	 	Informacijos centrai (IC, tarp jų – DAAD Informacijos 
centras Baltijos šalims Rygoje, www.daad.lv) ir DAAD filialai 
(daugiau adresų rasite www.daad.de/local),

■	 	DAAD lektoriai ir docentai užsienio aukštosiose mokyklose,
■	 	Getės institutai,
■	 	Vokietijos atstovybės užsienyje – ambasados ar konsuliniai 

skyriai.

Galiausiai pasikonsultuokite DAAD centrinėje būstinėje Bonoje. 
Nedelskite – klauskite!
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Kur rasti daugiau informacijos?

išsamiai apie studijas Vokietijoje –
	 www.daad.de/deutschland
	 www.study-in-germany.de
	 www.daad.lt

apie studijų programas – 
	 www.daad.de/international-

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

vizų klausimais –
	 www.auswaertiges-amt.de

apie stipendijas ir paramą 
studijoms –
	 www.funding-guide.de

apie vokiečių kalbos mokymąsi –
	 www.goethe.de
	 www.deutsch-uni.com
	 www.dw.de
	 www.testdaf.de
	www.daad.de/sommerkurse

Informacijos rasite ir internete:

http://www.daad.lv
http://www.daad.de/local
http://www.daad.de/deutschland
http://www.study-in-germany.de
http://www.daad.lt
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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