Studia w Niemczech:
inwestycja w rozwój
Twojego dziecka
15 pytań i odpowiedzi dla
rodziców

„Grenzenlose Möglichkeiten:
Mein Masterstudium in Berlin.“
Anton Moroz aus Krasnodar in Russland lebt in Berlin und
studiert hier „International Management“.

Anton wurde am Brandenburger Tor fotografiert.

Informacje dla rodziców

Studia w Niemczech:
inwestycja w rozwój
Twojego dziecka
15 pytań i odpowiedzi dla
rodziców
wydanie czwarte

1

Kim jesteśmy?
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) jest wspólną
organizacją niemieckich szkół wyższych. Naszym zadaniem jest
wspieranie współpracy pomiędzy uczelniami na całym świecie,
przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców.
Nasze broszury informacyjne, portal www.daad.de oraz serwisy
internetowe lokalnych przedstawicielstw i centrów informacyjnych
DAAD dostarczą Państwu wyczerpujących informacji na temat
organizacji pobytu studyjnego w Niemczech.
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Drodzy Rodzice!
Rozważają Państwo możliwość podjęcia przez Państwa dziecko
studiów w Niemczech. Bardzo nas to cieszy. Rozpoczęcie studiów za granicą to wielkie wyzwanie – nie tylko dla Państwa
dziecka. Jako matka doskonale znam uczucie troski o dobro
naszych dzieci i obawy o ich zawodową przyszłość. Prawdopodobnie martwią się Państwo o to, jak Państwa dziecko poradzi
sobie w obcym kraju. W takiej sytuacji pojawia się wiele pytań,
na które pragniemy uzyskać konkretne, szczegółowe odpowiedzi. Mam nadzieję, że na niektóre z tych pytań udało nam się
odpowiedzieć w tej publikacji.
Studia w Niemczech otwierają przed Państwa dzieckiem
ogromne możliwości. Niemieckie uczelnie od wielu stuleci cieszą się doskonałą renomą na całym świecie. Dlatego też Republika Federalna Niemiec jest jednym z najczęściej wybieranych
krajów docelowych przez studentów zagranicznych różnych
narodowości. Obecnie gościmy u nas ponad 340 000 studentów
i młodych naukowców z całego świata. Oferta edukacyjna niemieckich szkół wyższych jest bardzo zróżnicowana, a uzyskane
w nich dyplomy ukończenia studiów są uznawane w większości
krajów na podstawie umów międzynarodowych – gwarantuje to
wspaniałe możliwości planowania przyszłej kariery zawodowej.
Republika Federalna Niemiec należy do światowych potęg
gospodarczych, lecz co ważniejsze, jest to kraj ludzi otwartych na
świat, ceniących demokrację i tolerancję, współtworzących bezpieczne państwo o bogatej kulturze oraz atrakcyjnych walorach
turystycznych i kulinarnych.
Jestem przekonana, że Państwa dziecko dokonuje trafnego
wyboru, decydując się na podjęcie studiów w Niemczech.

dr Dorothea Rüland
Sekretarz generalna DAAD
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15 pytań i odpowiedzi na temat
studiowania w Niemczech
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Dlaczego warto
studiować za granicą?

Długoterminowy pobyt w obcym kraju pozwala znacznie poszerzyć własny horyzont poznawczy i spojrzeć z innej perspektywy
na dotychczasowe doświadczenia życiowe. Nowe otoczenie
inspiruje do działania i otwiera wiele możliwości dla rozwoju
osobistego.
Nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie dostrzegamy różnic kulturowych, przebywanie wśród ludzi reprezentujących odmienną
kulturę uwrażliwia nas na istniejącą różnorodność w sposobie
odbierania rzeczywistości. Zapobiega to tworzeniu stereotypów
i pomaga pozbyć się ewentualnych uprzedzeń. Osobowość młodego człowieka ubogacą również przyjacielskie relacje z osobami
innych narodowości, które szczególnie łatwo zawiązują się w
trakcie studiów za granicą.
Studiując w obcym kraju, Państwa dziecko będzie musiało wykazać się o wiele większą samodzielnością niż podczas studiów
w kraju ojczystym – co znacznie zwiększa szanse na odniesienie sukcesu na rynku pracy. W dobie globalizacji umiejętność
swobodnego poruszania się w międzynarodowym środowisku
stanowi istotny komponent kwalifikacji zawodowych. Studia
wyższe zrealizowane na zagranicznej uczelni należą do tych elementów życiorysu młodego człowieka, których nie sposób przecenić na etapie poszukiwania zatrudnienia. Co więcej, pobyt za
granicą pomoże Państwa dziecku w naturalny sposób pogłębić
znajomość języków obcych oraz nawiązać pierwsze międzynarodowe kontakty naukowe i zawodowe.
Bezpowrotnie minęły czasy, w których podjęcie studiów za
granicą oznaczało wydłużenie całkowitego okresu studiowania. Dyplomy i zaświadczenia uzyskane w trakcie studiów w
Niemczech są z reguły honorowane w większości krajów świata.
Ponadto wiele szkół wyższych poszerzyło w ostatnich latach
ofertę edukacyjną o programy studiów przygotowane specjalnie
pod kątem integracji studentów zagranicznych.
Podsumowując: pobyt studyjny za granicą to cenna inwestycja
w przyszłość Państwa dziecka.

Informacje dla rodziców

Inspirujące środowisko akademickie ...
… i międzynarodowe ukierunkowanie uczelni – oto dwa główne powody,
dla których postanowiłem studiować właśnie w Niemczech. Studia magisterskie na Uniwersytecie w Bonn znakomicie przygotowały mnie do przyszłej pracy. Dzięki nim potrafię dziś twórczo wykorzystywać wiedzę matematyczną do rozwiązywania realnych problemów. Szczególnie
zaimponowało mi to, że już w trakcie studiów poznawaliśmy współczesne
metody badań naukowych.
Przebywałem wówczas w niezwykle zróżnicowanym kulturowo i językowo
środowisku, zarówno na uczelni, jak i poza nią. Wspólne uczenie się do
egzaminów było doskonałą okazją do rozwijania umiejętności pracy w zespole. Mile wspominam też czas wolny, spędzony w gronie koleżanek i kolegów pochodzących z różnych stron świata.
Doświadczenia z pobytu w Bonn stanowią dla mnie nieocenioną wartość.
Zarówno ja, jak i moi koledzy z roku, bez trudu znaleźliśmy pracę po studiach – czy to w Niemczech, czy też w innych krajach.
Mario Varga pochodzi z Sombor, miasta w północnej Serbii. Ukończył studia
magisterskie na kierunku matematyka na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w
Bonn. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, gdzie realizuje swój projekt doktorski w dziedzinie matematyki stosowanej.

7

8

Studia w Niemczech

Moją wymarzoną karierę …
… zawdzięczam pobytowi studyjnemu w Niemczech. W Argentynie studiowałem budowę maszyn i byłem wówczas przekonany, że w przyszłości podejmę pracę w firmie produkcyjnej. Jednakże w trakcie studiów udało mi się
wyjechać na jeden semestr do Niemiec – mekki inżynierów mechaników!
W znakomicie wyposażonych pracowniach Uniwersytetu Technicznego w
Ilmenau po raz pierwszy zetknąłem się z biomechatroniką – interdyscyplinarną dziedziną nauki, łączącą elementy robotyki, elektrotechniki, informatyki, medycyny oraz biologii. Od razu ogromnie mnie to zafascynowało.
Bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie intensywna współpraca profesorów
ze studentami. Wykładowcy autentycznie się angażują, widać, że zależy
im na tym, by jak najlepiej przekazywać wiedzę. Pobyt w Ilmenau zainspirował mnie do podjęcia badań naukowych w dziedzinie biomechatroniki.
Dziś zajmuję się projektowaniem systemów odwzorowujących funkcje lokomocyjne zwierząt i wdrażaniem ich do zastosowań w robotyce.
Dr-inż. Emanuel Andrada pochodzi z Catamarca w Argentynie. Doktoryzował się
w dziedzinie biomechatroniki na Uniwersytecie Technicznym w Ilmenau, gdzie
uzyskał również habilitację. Obecnie jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Jenie oraz docentem na Uniwersytecie Technicznym w Ilmenau, prowadzi
też wykłady gościnne w Narodowym Uniwersytecie General San Martín w Buenos Aires.

Informacje
Informacjedla
dlarodziców
rodziców
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Dlaczego warto
wybrać Niemcy?

Niemieckie uczelnie cieszą się doskonałą renomą na całym
świecie. Są inkubatorami innowacji i postępowych idei, które
często zyskują rozgłos na arenie międzynarodowej.
Wiele przełomowych odkryć miało miejsce właśnie w Niemczech. Lista nazwisk niemieckich laureatów nagrody Nobla
jest imponująca, zwłaszcza w dziedzinie nauk przyrodniczych
i medycyny. Należą do nich: Wilhelm Conrad Röntgen, Robert
Koch, Max Planck, Albert Einstein, Christiane Nüsslein-Volhard
oraz Harald zur Hausen. Nie bez przyczyny Niemcy znane są
także jako kraj myślicieli i artystów – są wśród nich przecież
takie sławy jak Kant, Hegel i Adorno, Goethe, Heine i Brecht,
czy też Bach, Beethoven i Brahms.
Działalność badawczo-naukowa cieszy się w Niemczech wielką
estymą i ma długoletnią tradycję. Najstarsza niemiecka uczelnia
– Uniwersytet w Heidelbergu – powstała już w roku 1386. Obecnie w całym kraju funkcjonuje ponad 400 akredytowanych
uczelni, zlokalizowanych w blisko 170 miastach (zaznaczyliśmy
je na mapie na stronie 31). Oferują one wielorakie możliwości
studiowania i prowadzenia badań naukowych w różnych dziedzinach. Oferta dydaktyczna obejmuje obecnie w sumie ponad
19 000 kierunków studiów, z czego ponad 1 700 to kierunki
o profilu międzynarodowym.
Państwa dziecko może w Niemczech studiować w wyśmienitych warunkach. Uczelnie i instytuty naukowe są doskonale
wyposażone pod względem technicznym, a kadra naukowodydaktyczna zapewnia studentom nie tylko intensywną opiekę
merytoryczną, lecz także wsparcie i szacunek należny młodym
adeptom nauki.
Nie zapominajmy też o tym, że język niemiecki jest liczącym się
medium komunikacji naukowej, a ponad 100 milionów rodzimych użytkowników i ponad 15 milionów osób posługującym
się nim jako językiem obcym czyni go jednym z najważniejszych języków na świecie. Angielski jest dziś standardem, niemiecki – liczącym się bonusem. Podczas gdy posługiwanie się
językiem angielskim należy już do podstawowych umiejętności,
dobra znajomość drugiego języka obcego zwiększa szanse na
osiągnięcie zawodowego sukcesu w zglobalizowanym świecie.
Warto więc uczyć się języka niemieckiego!

Informacje dla rodziców
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A co ze znajomością
języka niemieckiego?

Aklimatyzację w obcym kraju znacznie ułatwia dobra
znajomość języka jego mieszkańców. Ta ogólna zasada sprawdza się również w przypadku pobytu studyjnego Niemczech.
Oczywiście byłoby idealnie, gdyby Państwa dziecko przed
wyjazdem znało już język niemiecki. Można zaoszczędzić wiele
czasu i pieniędzy rozpoczynając jego naukę jeszcze w ojczyźnie
– na przykład w jednej z placówek Goethe-Institut lub na macie
rzystej uczelni. Kolejną możliwością jest skorzystanie z kursów
językowych oferowanych przez renomowane portale internetowe, takie jak Deutsch-Uni Online (DUO; www.deutsch-uni.
com) lub Deutsche Welle (www.dw.de). Nikt jednak nie oczekuje od studentów zagranicznych, aby zaraz po przyjeździe
wykazywali się perfekcyjną znajomością języka niemieckiego.
Poziom wymaganych umiejętności językowych uzależniony jest
od wybranego kierunku studiów:
 soby, które decydują się podjąć studia na jednym z kie■ O
runków o profilu międzynarodowym, powinny dysponować
przede wszystkim dobrą znajomością języka angielskiego.
W niemieckich uczelniach realizowanych jest obecnie ponad
1 400 programów studiów licencjackich, magisterskich i
doktoranckich w tym języku. Szczegółowe informacje znajdą
Państwo pod adresem
www.daad.de/international-programmes.

■ O
 kreślony poziom znajomości języka niemieckiego wymagany jest od studentów wszystkich pozostałych kierunków.
W celu uzyskania zaświadczenia o znajomości języka na
odpowiednim poziomie należy zdać specjalnie przygotowany test kwalifikacyjny – np. Test Deutsch als Fremdsprache
(w skrócie TestDaF).
Istnieje wiele możliwości nauki języka na miejscu, już po
przyjeździe do Niemiec. Można zapisać się na jeden z lektoratów organizowanych przez uczelnię, albo wziąć udział w letnim kursie językowym jeszcze przed rozpoczęciem studiów (p.
str. 16). Można też skorzystać z bogatej oferty pozauczelnianych
instytucji, takich jak Goethe-Institut, uniwersytety ludowe, czy
prywatne szkoły językowe.
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Jak przygotować się do
studiowania w Niemczech?

Niektórzy rodzice obawiają się, że ich dziecko może nie sprostać
wymaganiom związanym z podjęciem studiów za granicą.
Wychodząc naprzeciw takim obawom, niemieckie szkoły
wyższe oferują specjalne kursy przygotowujące przyszłych studentów do konfrontacji z realiami życia akademickiego.
Przykładem takiego kursu są tak zwane propedeutyki – szkolenia przygotowujące do podjęcia studiów w zakresie określonych
dyscyplin naukowych. Niektóre uczelnie oferują szkolenia
przeznaczone specjalnie dla zagranicznych kandydatów na studia. Program takiego szkolenia obejmuje m.in. wprowadzenie
do specyfiki studiów na danej uczelni, przybliżenie niemieckiego systemu szkolnictwa wyższego, jak również doskonalenie umiejętności językowych. Dodatkowe informacje dotyczące
opisanych powyżej kursów znajdą Państwo na stronie internetowej www.daad.de/international-programmes.
Kolejnym sposobem zapoznania się z wymogami i warunkami
studiowania w Niemczech jest uczestnictwo w jednym z kursów
letnich, które organizowane są przez większość niemieckich
szkół wyższych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo
w rozdziale „6 – Jak długo będą trwały studia?”, a także na stronie internetowej www.daad.de/sommerkurse.

Informacje dla rodziców

Świetnie przygotowani i zmotywowani…
… do rozpoczęcia swoich studiów w Niemczech – to z pewnością można
powiedzieć o absolwentach kursów Cologne Prep Class organizowanych na
Uniwersytecie Technicznym w Kolonii. Podczas dziesięciomiesięcznego
kursu przygotowujemy ich do egzaminu stwierdzającego równoważność
wykształcenia w Niemczech, ułatwiając im podjęcie studiów na wybranym
kierunku. Oprócz określonych treści programowych, uczestnikom kursu
prezentujemy też różne metody nauczania i uczenia się. Wielu z nich
przyznaje, że dopiero na naszym kursie poznali naprawdę skuteczne sposoby przyswajania wiedzy.
Kursy prowadzą bardzo doświadczeni instruktorzy, a zajęcia odbywają się
w salach wykładowych uniwersyteckiego kampusu. Zagraniczni kandydaci
na studia mają więc okazję przyjrzeć się bliżej funkcjonowaniu niemieckiej
uczelni, zanim sami rozpoczną tu swoje studia.
Co warto podkreślić, ukończenie kursu Cologne Prep Class znacznie
zwiększa szanse uzyskania miejsca na studiach na Uniwersytecie Technicznym w Kolonii. Oczywiście absolwenci naszego kursu mogą także
ubiegać się o przyjęcie na studia na dowolnej uczelni w Niemczech.
Kristina Plaga pracuje w Dziale ds. Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Technicznego w Kolonii. Służy radą i pomocą studentom z różnych stron świata w
Biurze Współpracy Międzynarodowej.
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Jaka uczelnia?
Jaki kierunek studiów?

Niemieckie uczelnie oferują bardzo szeroki wachlarz kierunków
studiów, jak również wiele możliwości ich realizacji. Niezależnie
od poziomu dotychczasowego wykształcenia warto tu zatem
przyjechać, aby
 o uzyskaniu matury – rozpocząć studia pierwszego stopnia,
■ p
■ w trakcie studiów pierwszego lub drugiego stopnia na
macierzystej uczelni – zrealizować część programu studiów
w ramach pobytu za granicą,
■ po uzyskaniu dyplomu – podjąć studia drugiego stopnia,
podyplomowe lub studia doktoranckie.
Mając do dyspozycji prawie 19 000 kierunków studiów oferowanych przez ponad 400 uczelni państwowych i prywatnych, dokonanie właściwego wyboru może stanowić prawdziwy dylemat.
Znacznym ułatwieniem będzie zawężenie pola zainteresowań
do jednego z trzech typów uczelni:

Informacje dla rodziców

15

■ u
 niwersytety szerokoprofilowe (Universitäten) – studia
przygotowujące do pracy naukowej,
■ uniwersytety nauk stosowanych (Fachhochschulen /
Universities of applied Sciences) – studia zorientowane na
zastosowania praktyczne lub
■ uczelnie artystyczne (Kunst-, Film- und Musikhochschulen)
– studia na kierunkach artystycznych.
Większość szkół wyższych w Niemczech jest finansowana przez
państwo. Tylko około 7,5 procent studiujących podejmuje studia
na jednej spośród blisko 120 uczelni prywatnych. Przeważająca
większość młodych osób decyduje się na studiowanie na uczelni
państwowej – między innymi dlatego, iż na uczelniach prywatnych trzeba opłacać bardzo wysokie czesne. Nie ma to jednak
bezpośredniego przełożenia na jakość nauczania, która w obu
typach uczelni oferowana jest na porównywalnym poziomie.
W podjęciu właściwej decyzji mogą pomóc informacje zawarte
na stronach internetowych www.daad.de/deutschland oraz
www.studienwahl.de. Można również skorzystać z porady
specjalistów zatrudnionych w lokalnym przedstawicielstwie lub
centrum informacyjnym DAAD oraz w niemieckich placówkach
dyplomatycznych. W Warszawie działa od 1997 roku przedstawicielstwo DAAD. Z pracownikami można kontaktować się drogą
mailową, telefoniczną lub przyjść do nas osobiście. Adres znajdą
Państwo na stronie internetowej www.daad.pl.
Okazją do zapoznania się z ofertą naukowo-dydaktyczną wielu
niemieckich szkół wyższych są międzynarodowe targi edukacyjne, na których często także obecni są przedstawiciele DAAD.
Warto je odwiedzić, by uzyskać bardziej szczegółowe informacje.
Terminy i lokalizacje najbliższych targów można sprawdzić
na stronie www.study-in.de/events. Warto też sprawdzić,
czy macierzysta uczelnia, w której studiuje Państwa dziecko,
realizuje specjalne programy wymiany studentów w ramach
współpracy akademickiej z partnerskimi uczelniami w Niemczech. Skorzystanie z takiej oferty znacznie ułatwia organizację
pobytu studyjnego za granicą.
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Jak długo będą trwały studia?

Przed podjęciem decyzji o wyjeździe dziecka na studia do Niemiec wielu rodziców boryka się z wątpliwościami dotyczącymi
ewentualnych negatywnych skutków dłuższego pobytu
za granicą. Brak pewności co do słuszności takiej decyzji
jest zupełnie naturalny, gdyż jako rodzice najlepiej znamy
możliwości własnych dzieci i często obawiamy się, że wyjazd
taki mógłby zakłócić przebieg dotychczasowych studiów, bądź
też realizację innych planów życiowych naszego dziecka.
Bez obaw – decyzja o wyjeździe nie musi wcale oznaczać
długotrwałej nieobecności i utraty „kontroli” nad rozwojem
wydarzeń w ojczyźnie. Istnieje wiele możliwości zrealizowania
krótkoterminowych pobytów w Niemczech, które będą stanowiły
ważną pozycję w życiorysie, uzupełnią program studiów –
a może nawet rozbudzą apetyt na kolejne wyjazdy tego typu.
Każdego roku w niemieckich uczelniach organizowane są kursy
letnie. Kursy te odbywają się z reguły w okresie od czerwca
do września, a ich oferta jest bardzo bogata – obok kursów
językowych obejmuje ona także fachowe szkolenia z różnych
dziedzin. Uczestnictwo w kursie letnim to doskonała okazja,
aby poznać kraj i jego mieszkańców oraz przyjrzeć się z bliska
realiom uczelnianego życia. Przegląd aktualnych ofert kursów
letnich znajdą Państwo na stronie www.daad.de/sommerkurse.
Warto dowiedzieć się, czy macierzysta uczelnia, na której studiuje
Państwa dziecko, realizuje programy wymiany studenckiej.
Wyjazdy w ramach takiego programu mogą obejmować tylko
jeden semestr (= ½ roku) nauki na niemieckiej uczelni. Celem
krótkoterminowego pobytu w Niemczech może być również
odbycie praktyki zawodowej.
Kurs letni, pobyt semestralny, bądź też praktyka zawodowa
mogą zachęcić Państwa dziecko do dłuższego wyjazdu do Niemiec. Kilkusemestralny pobyt w Niemczech stwarza możliwość
uzyskania uznawanego na całym świecie dyplomu ukończenia
studiów wyższych. Odpowiednio przedłużony pobyt będzie
stanowił okazję do bardziej wnikliwego zapoznania się z krajem sąsiadów oraz zwiększy szansę na gruntowne pogłębienie
znajomości języka niemieckiego.

Informacje dla rodziców

Wiele radości sprawia mi…
… obserwowanie, jak młodzi ludzie odkrywają nowe możliwości dalszego
rozwoju. Nie tylko studenci, ale również uczniowie i uczennice szkół
średnich bardzo chętnie odwiedzają nasze biuro, aby zapoznać się z ofertą
stypendialną i uzyskać szczegółowe informacje na temat studiowania
w Niemczech. Często towarzyszą im rodzice. Podczas konsultacji
opowiadają o swoich zainteresowaniach i planach zawodowych.
Mam ogromną satysfakcję z tego, że mogę pomóc im budować przyszłą
karierę. Niejednokrotnie już po krótkiej rozmowie zaczynają stawiać sobie
konkretne cele i dostrzegać możliwości ich realizacji.
Większość rodziców cieszy się z tego, że ich dziecko pragnie studiować
właśnie w Niemczech – bezpiecznym, stabilnym i spokojnym kraju. Są
przekonani, że uzyskane tam wykształcenie znacznie zwiększy jego szanse
na realizację wymarzonej ścieżki kariery. Odwiedzają nas też studenci
i absolwenci, którzy korzystali z naszych porad jeszcze przed wyjazdem do
Niemiec. Miło jest widzieć, jak zmienił ich ten pobyt – stali się znacznie
bardziej samodzielni i otwarci na świat.
Dr Nino Antadze udziela konsultacji osobom zainteresowanym podjęciem stu
diów w Niemczech. Pracuje w centrum informacyjnym DAAD w Tbilisi (Gruzja).
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Jakie są koszty studiowania
w Niemczech?

W porównaniu z innymi państwami europejskimi koszty życia
w Niemczech nie należą do najwyższych. Ceny żywności, opłaty
mieszkaniowe, wydatki na ubrania, życie kulturalne itp. utrzymują się na poziomie europejskiej średniej w tym zakresie.
Planując pobyt studyjny trzeba jednak – poza kosztami utrzymania – uwzględnić wydatki na opłacenie ubezpieczenia
zdrowotnego oraz na pokrycie ewentualnych opłat za studia.
W Niemczech zdecydowana większość studiujących wybiera
uczelnie państwowe, które z reguły nie pobierają opłat (lub
pobierają niewielkie opłaty) za studia pierwszego stopnia, ani
też – w większości przypadków – za studia drugiego stopnia.
Na niektórych kierunkach studiów magisterskich może jednak obowiązywać wysokie czesne. Relatywnie wysokie czesne
obowiązuje również studentów uczelni prywatnych. Wszystkie
osoby studiujące w Niemczech, niezależnie od rodzaju uczelni
i wysokości opłaty za studia, zobowiązane są do uiszczania
opłaty semestralnej (tzw. Semesterbeitrag). W ramach tej
opłaty regulowane są koszty utrzymania lokalnej infrastruktury
uczelni; najczęściej pokrywa ona również koszty biletu uprawniającego do korzystania ze środków komunikacji publicznej
na terenie miasta. Koszt opłaty semestralnej ustalany jest przez
władze danej uczelni. Należy liczyć się z wydatkami na ten cel
w wysokości od około 150 do 350 euro.
Trudno jest ustalić konkretną kwotę, jaką Państwa dziecko
powinno przeznaczyć na miesięczne utrzymanie w Niemczech.
Potwierdza się jedynie ogólna zasada, że życie w mniejszych
miastach wymaga mniejszych nakładów finansowych niż
utrzymanie się w dużej aglomeracji. Według statystyk osoby
studiujące w Niemczech ponoszą wydatki na życie w wysokości
średnio 920 euro na miesiąc. Większą część tej kwoty stanowi
opłata za mieszkanie.
À propos: każdy student zagraniczny musi przedłożyć odpowiednim władzom zaświadczenie o sposobie finansowania
studiów (Finanzierungsnachweis). Z reguły wymagana kwota
zabezpieczenia finansowego wynosi około 8 640 euro na rok.
Polscy studenci mogą od 1 maja 2011 roku podejmować pracę
w Niemczech bez ograniczeń. Nie jest także wymagane pozwolenie na pracę.

Informacje dla rodziców
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Czy można uzyskać stypendium
lub inne dofinansowanie?

Istnieje cały szereg możliwości sfinansowania pobytu studyjnego w Niemczech – zagraniczni studenci mogą korzystać
z ofert stypendialnych wielu różnych fundacji i stowarzyszeń.
Szczegółowe informacje na ten temat uzyskają Państwo
w centrach informacyjnych lub lokalnych przedstawicielstwach
DAAD, bądź też w Biurze Współpracy z Zagranicą na macierzystej uczelni Państwa dziecka.
Niezastąpionym źródłem informacji na temat dostępnych źródeł dofinansowania studiów za granicą jest opracowana przez
DAAD baza danych (www.funding-guide.de). Oprócz informacji o stypendiach DAAD znajdą tu Państwo dane teleadresowe
oraz oferty wielu innych niemieckich fundacji stypendialnych.
Należy jednak pamiętać o tym, iż organizacje te nie przyznają
stypendiów obejmujących cały okres studiów w Niemczech
oraz zasadniczo nie udzielają dofinansowania studentom
pierwszego roku.
Określoną pulą stypendiów przeznaczonych dla studentów
zagranicznych dysponują również niemieckie uczelnie, jednakże ich liczba jest dość niska w porównaniu z możliwościami finansowymi uczelni w innych krajach. Zakres tego
rodzaju ofert stypendialnych jest jednak ciągle poszerzany, dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat możliwości dofinansowania studiów na wybranej przez Państwa uczelni.
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Jakie dokumenty należy
przygotować przed wyjazdem?

Ewentualny wymóg posiadania wizy wjazdowej jest uzależniony
od tego, z jakiego kraju student zagraniczny pochodzi i na jak
długo planowany jest jego pobyt w Niemczech. Obywatele krajów członkowskich UE, a także Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii mogą przekroczyć granicę za okazaniem
ważnego dowodu tożsamości.
Obywatele pozostałych krajów zazwyczaj muszą posiadać wizę
wjazdową w przypadku, gdy planują zatrzymać się w Niemczech na dłużej niż 90 dni. O wydanie wizy należy ubiegać
się przed przyjazdem do Niemiec. Obywatele Andory, Australii, Brazylii, Salwadoru, Hondurasu, Izraela, Japonii, Kanady,
Monako, Nowej Zelandii, San Marino, Korei Południowej oraz
USA mogą przekraczać granicę bez wizy, muszą jednak po
przyjeździe ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Niemczech.
Odrębne zasady obowiązują w przypadku, gdy planowany pobyt
nie przekracza 90 dni. Wówczas bez okazania wizy wjazdowej
do Niemiec mogą przyjeżdżać obywatele następujących państw:
Antigua i Barbuda, Argentyna, Bahamy, Barbados, Brunei,
Chile, Kostaryka, Dominika, Grenada, Gwatemala, Kolumbia,
Malezja, Mauritius, Meksyk, Nikaragua, Palau, Panama, Paragwaj, Peru, Samoa, Seszele, Singapur, Saint Kitts i Nevis, Saint
Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Timor Wschodni, Tonga, Trynidad i Tobago, Urugwaj, Vanuatu, Watykan, Wenezuela oraz
Zjednoczone Emiraty Arabskie.
W przypadku posiadania specjalnie oznaczonego paszportu,
dotyczy to również obywateli Albanii, Bośni i Hercegowiny,
Makau, Macedonii, Mołdawii, Czarnogóry, Serbii oraz Tajwanu.
Szczegółowe informacje na ten temat uzyskają Państwo
w niemieckiej ambasadzie lub konsulacie w kraju zamieszkania.
Pracownicy tych instytucji udzielają również pomocy przy ubieganiu się o wizę wjazdową.

Informacje dla rodziców

Dobra znajomość języka niemieckiego …
… przydaje się nie tylko podczas zajęć na uczelni, ale ułatwia także codzienne funkcjonowanie podczas pobytu w Niemczech i pomaga poszerzać
grono znajomych. Dlatego też dbamy o to, aby w koordynowanych przez
nas placówkach edukacyjnych lekcje języka niemieckiego prowadzone były
na jak najwyższym poziomie. Cieszy nas to, że uczennice i uczniowie tych
szkół mogą uzyskać Dyplom z Języka Niemieckiego II stopnia (DSD II),
poświadczający opanowanie tego języka na poziomie, który umożliwia im
podjęcie studiów w Niemczech. Oferta niemieckich uczelni jest niezwykle
bogata i zróżnicowana, co nie ułatwia dokonania optymalnego wyboru.
Dlatego sugeruję przyszłym studentom, by odpowiednio wcześnie odwiedzili centrum informacyjne DAAD, gdzie mogą liczyć na fachową poradę
i uzyskać wszelkie niezbędne informacje.
Nie znam nikogo, kto nie odniósłby korzyści z pobytu studyjnego w Niemczech. Dlatego też gorąco polecałbym każdemu młodemu człowiekowi, aby
rozważył możliwość takiego wyjazdu. Moją drogę życiową w znacznym
stopniu ukształtowały doświadczenia zdobyte za granicą – i jestem z tego
powodu bardzo szczęśliwy.

Thomas Blumenrath pracuje jako konsultant w armeńskim przedstawicielstwie
Centralnego Wydziału Szkolnictwa za Granicą (ZfA) w Erewaniu.
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Czy Niemcy są bezpiecznym
krajem?

Nie ma powodu do obaw – Niemcy są bezpiecznym państwem,
również w kontekście międzynarodowym. Poziom przestępczości nie odbiega od średniej europejskiej: bez zachowywania specjalnych środków ostrożności można poruszać się swobodnie
w dzień i w nocy zarówno po ulicach dużych miast jak
i w mniejszych miejscowościach.
W całym kraju sprawnie działają służby porządkowe i prewencyjne. Policję można wezwać z dowolnego telefonu w Niemczech, dzwoniąc pod numer 110.
Praktycznie każde państwo na świecie ma swoją placówkę
dyplomatyczną w Niemczech. W razie pojawienia się problemów można o tym porozmawiać w ojczystym języku z rodakiem zatrudnionym w ambasadzie lub konsulacie.
Ponadto, we wszystkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa
osobistego Państwa dziecko może zawsze zwrócić się o pomoc
do pracowników uczelnianego Biura Współpracy z Zagranicą.
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Jaki jest poziom opieki
medycznej w Niemczech?

Organizacja służby zdrowia i systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech jest wzorowa. Gęsta sieć placówek medycznych zatrudniających lekarzy różnych specjalizacji zapewnia
opiekę medyczną na bardzo wysokim poziomie. Jeśli zatem
doszłoby do sytuacji, w której Państwa dziecko wymagałoby
opieki medycznej, będzie ono mogło liczyć na profesjonalną
pomoc jednej z najlepszych na świecie służb medycznych.
Wszystkie osoby studiujące w Niemczech zobowiązane są do
zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego przed
wyjazdem należy koniecznie ustalić, czy Państwa dziecko jest
objęte taką ochroną ubezpieczeniową. Może się okazać, że
ubezpieczenie zdrowotne, z którego Państwa dziecko korzysta w ojczyźnie, jest ważne również na terenie Niemiec. Taką
ochronę w ramach świadczeń koniecznych z medycznego
punktu widzenia zapewnia np. posiadanie Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance
Card – EHIC). W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, które jest uznawane również na terenie Niemiec, należy
zawrzeć stosowną umowę z wybraną niemiecką kasą chorych
na cały okres pobytu. W przypadku studentów koszt miesięcznej opłaty ubezpieczeniowej w państwowych kasach chorych
wynosi około 85 euro.
Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego
w Niemczech można uzyskać w Biurze Współpracy z Zagranicą, którego pracownicy udzielą także przydatnych porad odnośnie wyboru ubezpieczyciela. Często w pobliżu uczelni znajdują
się biura państwowych kas chorych, co znacznie ułatwia dopełnienie formalności i przyspiesza zawarcie odpowiedniej umowy
ubezpieczeniowej.
Posiadanie karty ubezpieczenia zdrowotnego uprawnia do
korzystania z porad lekarza w przychodniach na terenie całych
Niemiec. W nagłych przypadkach osoby ubezpieczone mogą
nieodpłatnie korzystać z niezbędnych świadczeń medycznych
pogotowia ratunkowego oraz szpitalnej izby przyjęć. Pogotowie
ratunkowe można wezwać o każdej porze dnia i nocy, dzwoniąc
pod bezpłatny numer telefonu 112.
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25

12

Na jakie wsparcie może
liczyć moje dziecko?

W trakcie pobytu w Niemczech Państwa dziecko nie musi być
zdane wyłącznie na siebie. We wszystkich sprawach organizacyjnych otrzyma pełne wsparcie ze strony pracowników uczelni
zatrudnionych w Biurze Współpracy z Zagranicą (Akademisches
Auslandsamt). Można się do nich zwracać ze wszystkimi pytaniami dotyczącymi przygotowania i organizacji pobytu studyjnego w Niemczech. Udzielą oni informacji na temat specyfiki
studiowania na poszczególnych kierunkach i wymogów, jakie
powinni spełniać kandydaci na studia, poinformują o testach
językowych i możliwościach realizacji praktyk zawodowych,
a także doradzą w kwestiach związanych z finansowaniem
studiów. Również po przyjeździe do Niemiec, w Biurze Współpracy z Zagranicą działającym na wybranej uczelni Państwa
dziecko uzyska wszelkie niezbędne informacje odnośnie organizacji pobytu.
Na niektórych uczelniach można zaraz po przyjeździe skorzystać z pomocy doświadczonych studentów, którzy pełnią rolę
osobistych opiekunów nowo przybyłych osób w ramach specjalnej inicjatywy o nazwie „Patenprogramm”. Pomagają oni
podczas załatwiania urzędowych formalności, oprowadzają po
uczelni i udzielają wsparcia w pierwszych dniach pobytu. Działy
spraw studenckich wielu uczelni (Studentenwerke) oferują
pakiety usług przygotowywane specjalnie dla studentów zagranicznych; pakiet taki obejmuje m.in. ubezpieczenie zdrowotne,
zakwaterowanie oraz wyżywienie i w ten sposób znacznie ułatwia zorganizowanie pobytu.
Na każdej uczelni działają liczne organizacje i zrzeszenia studenckie; można się do nich zwracać z wszelkimi problemami
dotyczącymi studiów, a także w różnych kwestiach związanych
z życiem codziennym w danym mieście. Często organizowane
są też imprezy informacyjne, przeznaczone specjalnie dla osób
rozpoczynających studia. Z merytorycznymi pytaniami dotyczącymi przedmiotu studiów można zwrócić się bezpośrednio do
każdego wykładowcy podczas jego dyżuru.
Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że na niemieckich
uczelniach od studentów oczekuje się pewnego poziomu zaradności i samodzielności. Sami muszą przejąć odpowiedzialność
za własne wykształcenie.
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Gdzie moje dziecko
będzie mieszkać?

Akademik lub prywatna stancja – to dwa najbardziej
powszechne sposoby zakwaterowania studentów w Niemczech.
Większość niemieckich szkół wyższych nie dysponuje typowym
kampusem akademickim, na terenie którego znajdowałyby się
również domy studenckie. Studenci muszą sami zadbać
o zapewnienie sobie dachu nad głową. Jednakże każde miasto
uniwersyteckie posiada rozbudowaną sieć akademików i wynajęcie w jednym z nich pokoju bywa rozwiązaniem najkorzystniejszym finansowo. Aby uzyskać miejsce w akademiku, należy
odpowiednio wcześnie złożyć podanie o jego przyznanie.
Druga możliwość to wynajęcie prywatnej stancji. Zróżnicowanie tego typu ofert jest bardzo duże – począwszy od nieumeblowanego pokoju, aż po w pełni wyposażone mieszkanie. Bardzo
popularne jest wspólne wynajmowanie mieszkania przez grupę
studentów. Tworzą oni tzw. Wohngemeinschaft (WG) – wspólnotę osób zamieszkujących poszczególne pokoje i korzystających z tej samej kuchni i łazienki. Ta forma zakwaterowania ma
swoje zalety: opłata mieszkaniowa nie jest zbyt wygórowana, a
poza tym to dobry sposób na nawiązanie nowych przyjaźni
i doskonała okazja, aby pogłębić znajomość języka niemieckiego.
Przydatne wskazówki dotyczące poszukiwania mieszkania
można uzyskać w Biurze Współpracy z Zagranicą, które działa
przy każdej uczelni.
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Odwaga i wiara w siebie, …
… które moja córka przywiozła ze sobą z rocznego pobytu w Niemczech,
wciąż pomagają jej podążać własną drogą. Przed wyjazdem na studia do
Kolonii Ayumi nie była pewna, czy wybrała właściwą ścieżkę kariery
i bardzo martwiła się o swoją przyszłość. Jednakże na uczelni w Niemczech
poznała studentów z różnych stron świata, którzy – podobnie jak ona – po
przepracowaniu kilku lat w zawodzie, rozpoczęli studia w zupełnie innej
dziedzinie. To utwierdziło ją w przekonaniu, że podjęła słuszną decyzję.
Ayumi koniecznie chciała pogłębić swoją wiedzę z historii sztuki projektowania. Niemcy, jako kraj z dużymi tradycjami w tej dziedzinie, były idealnym miejscem dla takich studiów. Co tydzień rozmawiałyśmy przez
Skype’a i za każdym razem w oczach Ayumi dostrzegałam ogromną
radość i fascynację. Odkąd powróciła z Niemiec, z wielkim entuzjazmem
realizuje nowe projekty, w których próbuje łączyć biologię kliniczną ze
sztuką. Wreszcie robi to, co kocha.

Midori i Ayumi Maruyama pochodzą z Japonii. Ayumi studiowała projektowanie
graficzne w ramach wymiany studenckiej w Międzynarodowej Szkole Projektowania w Kolonii. Obecnie realizuje się jako autorka projektów graficznych
i działa w nurcie science art, rozwijając w Tokio własną firmę.
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Jakie atrakcje turystyczne
oferują Niemcy?

Być może zdecydują się Państwo na przyjazd do Niemiec, by
odwiedzić córkę lub syna. Warto podjąć taką decyzję, również
ze względu na walory turystyczne kraju, w którym studiuje
Państwa dziecko.
Niemcy zawdzięczają niezwykłe bogactwo form krajobrazu
położeniu geograficznemu. Na północy kraju rozciągają się
łańcuchy wysp i nadmorskie plaże, mierzeje z wydmami,
a także rozległe połacie wrzosowisk, bagna i żyzne torfowiska.
Krajobraz środkowych Niemiec – wielokrotnie opiewany przez
przedstawicieli niemieckiego romantyzmu w literaturze
i malarstwie – to tereny górzyste, gdzie gęste lasy mieszane
porastają doliny rzek, nad którymi wznoszą się średniowieczne
zamki. Natomiast na samym południu Niemiec rozciągają się
Alpy, pełne krystalicznie czystych górskich jezior.
Metropolie takie jak Berlin, Hamburg, Monachium czy Kolonia nie są jedynymi miejscami, w których warto zatrzymać się
na dłużej. W każdym mieście, niezależnie od jego wielkości,
kalendarze imprez wypełniają różnorakie wydarzenia kulturalne: wystawy, koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne,
targi, imprezy sportowe itp.
Nie można zapominać o licznych regionalnych festynach, podczas których Niemcy zgodnie z tradycją corocznie celebrują
różne święta – najsłynniejsze z nich to nadreński karnawał,
festiwale winobrania w Palatynacie, czy też październikowe
dożynki chmielowe (Oktoberfest) w Monachium.
Również niemiecka gastronomia prezentuje nad wyraz
zróżnicowany repertuar potraw: począwszy od tradycyjnych
dań regionalnych, takich jak saksońska pieczeń z marynowanego mięsa, golonka gotowana z kapustą, bądź też pieczona
golonka po bawarsku podawana z odpowiednio schłodzonym
piwem – aż po najbardziej wyszukane kreacje kulinarne, przygotowywane przez doświadczonych szefów kuchni i serwowane
z lampką wybornego wina. Oczywiście w całych Niemczech
działają też restauracje specjalizujące się w daniach kuchni
narodowych z różnych zakątków świata.
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Gdzie można uzyskać
więcej informacji?

Wiele przydatnych informacji dotyczących pobytu studyjnego
w Niemczech można uzyskać w kraju zamieszkania – wystarczy zwrócić się z zapytaniem do pracownika jednej z wymienionych niżej instytucji (dostępne są w nich również informatory i broszury publikowane przez DAAD):
 arszawskie Przedstawicielstwo DAAD
■ w
(dane teleadresowe znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej www.daad.pl),
■ lektorki i lektorzy DAAD zatrudnieni na polskich
uczelniach,
■ Goethe-Institut, a także
■ niemieckie placówki dyplomatyczne (ambasady i konsulaty).

Więcej informacji w internecie:
studia w Niemczech:

kwestie wizowe:

 w
 ww.daad.de/deutschland
 www.study-in.de

 www.auswaertiges-amt.de

wybór uczelni i kierunku
studiów:

 www.funding-guide.de

 www.daad.de/international-







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

programy stypendialne:

nauka języka niemieckiego:

 ww.goethe.de
w
 ww.deutsch-uni.com
w
www.dw.de
www.testdaf.de
www.daad.de/sommerkurse

Szczegółowych informacji chętnie udzielą Państwu również
pracownicy warszawskiego Przedstawicielstwa DAAD oraz
centrali w Bonn. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie
Państwa pytania!
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Uczelnie wyższe w Niemczech
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