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Továbbtanulás Németországban? Jó ötlet!

Hogyan készüljek fel a németországi továbbtanulásra?

Németországban szeretnél továbbtanulni?  
Izgalmas kihívás előtt állsz, hiszen a külföldi ta-
nulmányok során nemcsak egy idegen nyelv-
vel és kultúrával, hanem az itthonitól eltérő 
oktatási rendszerrel és szemlétettel kell 
majd megbirkóznod. Ennek a kihívásnak 
az első lépése a felvételi folyamat és az azt  
megelőző alapos tájékozódás a német  
felsőoktatási rendszerről. Kiadványunk ezt a 
lépést kívánja megkönnyíteni magyar felvételizők 
számára azzal, hogy összegyűjti a legfontosabb 
információkat a németországi továbbtanulás 
feltételeiről és a felvételi eljárás menetéről. Hogy 
miért jó ötlet a németországi továbbtanulás?  

Legyen szó főiskolai, egyetemi, vagy éppen  
doktori tanulmányokról, a német felsőoktatási 
intézmények világszerte kiváló hírnévvel és  
magas elismertséggel rendelkeznek, valamint 
számos kutatási területen a világ élvonalába  
tartoznak. Így aztán nem csoda, hogy  
Németország a külföldi hallgatók  
körében is nagyon népszerű célország: 
jelenleg mintegy 360.000 nemzetközi  
hallgató tanul Németországban, vagyis a 
német felsőoktatásban tanulók 12,8%-a 
külföldről érkezett. Így, ha magyar hallgatóként 
Németországban szeretnél továbbtanulni,  
biztosan nem leszel egyedül.

A németországi továbbtanulás alapos fel- 
készülést igényel. A DAAD  
ajánlása szerint a felkészülést és a  
tájékozódást érdemes minél előbb, de  
legalább egy évvel a tervezett németországi  
tanulmányok előtt megkezdeni. Az alábbi  

táblázat áttekintést ad a legfontosabb teendők-
ről és időrendben mutatja be a németországi  
tanulmányok megtervezésének lépéseit.  
A kiadvány következő fejezeteiben az egyes  
pontok részletesen is bemutatásra kerülnek.

 █ 15 hónappal a tanulmányok megkezdése előtt
 - Informálódj az interneten vagy a budapesti DAAD irodánál a német felsőoktatási  

 rendszerről! (5. oldal)
 - Tájékozódj, hogy megfelelsz-e a németországi továbbtanulás feltételeinek! (7. oldal)
 - Tájékozódj a lehetséges ösztöndíjakról és egyéb finanszírozási lehetőségekről! (15. oldal)

 █ 9 hónappal a tanulmányok megkezdése előtt
 - Válaszd ki, hogy melyik felsőoktatási intézménybe és milyen szakra szeretnél jelentkezni! 

 (7. oldal)
 - Vedd fel a kapcsolatot a kiválasztott intézmények Külügyi Hivatalával (Akademisches  

 Auslandsamt)!

 █ 4-5 hónappal a tanulmányok megkezdése előtt
 - Jelentkezz a kiválasztott szakokra! (8. oldal)
 - Amennyiben kollégiumban szeretnél lakni, megkezdheted a tájékozódást ennek  

 feltételeiről. (15. oldal)

 █ További teendők sikeres felvételi esetén 
 - Egészségbiztosítás megkötése (amennyiben szükséges) (12. oldal)
 - Szálláskeresés (16. oldal)
 - A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok összegyűjtése
 - Beiratkozás, szemeszterdíj kifizetése (12 . oldal)
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Alapvető információk a németországi felsőoktatásról

Milyen felsőoktatási intézmények  
vannak Németországban?

Németországban jelenleg 430 államilag elismert 
felsőoktatási intézmény működik, amelyek ösz- 
szesen mintegy 20.000 külön-
böző szakot indítanak 170 különböző  
településen. A felsőoktatási intéz-
ményeket három kategóriába sorolhatjuk:  

 █ Egyetem (Universität)

 █ Főiskola (Fachhochschule)

 █ Képző- Film- és Zeneművészeti Főiskola  
 (Kunst-, Film-, Musikhochschule)

Az egyetemi képzések az elméleti oktatára és a 
tudományos munkára helyezik a hangsúlyt. Bár 
a legtöbb egyetem egyszerre több különböző 
tudományterületen kínál képzéseket, vannak  
olyan intézmények is, amelyek egy-egy  
területre specializálódtak. Ilyenek például az  
orvosi, műszaki, vagy éppen pedagógiai  
képzéseket nyújtó egyetemek. Ha az alap- 
és mesterképzés elvégzése után doktorálni  

szeretnél, mindenképp az egyetemi képzést 
válaszd!  Amennyiben kifejezetten gyakorlatori-
entált képzést keresel, akkor érdemes szemügyre 
venned a főiskolák képzési kínálatát. Ezekben az  
intézményekben az elméleti képzés mel-
lett nagy hangsúlyt kap a gyakorlati oktatás is, 
így a szakmai gyakorlat is az órarend részét  
képezi. A főiskolák egy része duális képzéseket 
is indít, amelyek lényege, hogy a hallgatók tanul-
mányaik mellett folyamatosan dolgoznak egy, a  
tanulmányi területükhöz kapcsolódó külső 
cégnél, amelyért fizetést is kapnak. 

A képző-, film- és zeneművészeti főiskolák, 
ahogy nevük is mutatja, művészi-alkotói  
képzéseket kínálnak. Ide tartoznak például a 
képzőművészeti, színművészeti, táncművészeti, 
zene- és énekművészi szakok, de ezek az  
intézmények kínálják a grafikai, design, tervezői, 
iparművészeti, vagy éppen filmes, fotós,  
forgatókönyvírói és operatőri képzéseket is. A 
művészeti képzésekre általában külön felvételi 
követelmények vonatkoznak, amelynek során 
az intézmény felméri a felvételizők művészeti 
előképzettségét. 
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Mi a különbség az állami és a magán 
intézmények között?

A legtöbb német felsőoktatási intézmény  
állami vagy egyházi finanszírozásból működik. 
Ugyanakkor jelenleg 120 magán intézmény 
– többségében főiskola – indít felsőoktatási  
képzéseket Németországban. Bár az  
állami és a magánintézményekben indított  
képzések minősége azonos, a hallgatók nagy 
része Németországban továbbra is az állami 
felsőoktatásban tanul tovább. Ennek oka, hogy 
az állami intézményekkel szemben a magán- 
főiskolákon rendszerint magas tandíjat kell  
fizetniük a hallgatóknak. 

Fontos tudni
Németországban minden tartomány maga 
alakítja a felsőoktatást érintő szabályozásokat, 
valamint az egyes intézmények tartományon-
ként is nagy önállósággal rendelkeznek. 
Ebből kifolyólag minden intézmény maga  
szabhatja meg a felvételi eljárását, ami ahhoz  
vezet, hogy a felvételi procedúra  
egyetemenként és főiskolánként eltérhet 
egymástól. Éppen ezért mindig a  
kiválasztott intézménynél érdemes  
tájékozódni a felvételi eljárásról. 

Milyen végzettséget szerezhetek? 

A német felsőoktatási intézményekben az alábbi 
végzettségek megszerzésére van lehetőség:

Alapképzés (Bachelor): A felsőoktatási  
képzések belépőszintje az alapképzés, amely 
általában 3, ritkábban 4 évig tart. Az alapkép-
zésben szerzett fokozat egyrészt feljogosít a 
diplomában megjelölt végzettséggel össze-
függő munkakörök betöltésére, másrészt a  
tanulmányok folytatására mesterképzésen. 

Mesterképzés (Master): Az általában 2,  
ritkábban 1 éves mesterképzés felvételi feltétele, 
hogy a pályázó már rendelkezzen egy, az adott 
szakterülethez kapcsolódó BA/BSc diplomával. 
Az egyetemi mesterképzésen szerzett fokozat 
feltétele a doktori tanulmányok megkezdésének.

Államvizsga (Staatsexamen): Egyes képzések 
(pl. tanári, jogi, orvosi tudományterület) nem 
tagozódnak alap- és mesterképzésre, hanem  
államvizsgás rendszerben működnek. 

Ez azt jelenti, hogy ezek a szakok nem az egye-
tem, hanem az adott tartomány felügyelete alá 
tartoznak, a vizsgarendet is ők szabják meg. Az 
első államvizsga megszerzését általában egy 
gyakorlati időszak követi, amelynek teljesítése 
után a hallgató megkezdheti a második állam-
vizsgára felkészítő képzést. 

Doktori képzés (Promotion): A tudományos 
pályára készülő hallgatók tanulmányaikat a 
mesterképzés, vagy második államvizsga 
után doktori képzéssel folytathatják, melynek 
célja a doktori fokozat megszerzése az adott  
tudományterületen. 

Távoktatás
Úgy is élvezheted a német egyetemek  
nyújtotta előnyöket, hogy nem költözöl emiatt 
Németországba. Állami és magánegyetemek is 
kínálnak már - részben költségtérítéssel -  online 
vagy távoktatásos képzéseket, számtalan szak-
területen. Ezekről az alap-és mesterképzésekről 
bővebben olvashatsz a www.hochschulkom-
pass.de oldalon, ha a képzési formáknál a  
„Fernstudium” lehetőséget választod ki. 

Kettős diploma
A kettős diplomaprogramok nemzetközi, 
vagy kétoldalú egyetemi partnerkapcsolatok  
alapján jönnek létre, ahol egy német egyetem 
egy vagy több külföldi egyetemmel közösen kínál  
képzéseket. Ha egy ilyen képzést választasz, egy 
vagy több félévet valamely partnerintézményben 
töltesz majd el, mely(ek)et a saját egyetemed 
elismer. A legtöbb ilyen képzés esetén kb. a  
tanulmányaid felét töltöd majd a partneregye-
temeken, és így végül mindkét intézményben  
végzettséget szerzel.

Az oktatás nyelve
A felsőoktatási intézmények döntő 
többségében az oktatás nyelve a német. 
Ugyanakkor jelenleg több mint 1530  
olyan nemzetközi alap- és mesterszak 
működik Németország-szerte, ame-
lyek oktatási nyelve az angol. Ezekről a  
www.daad.de/international-programmes 
linken találhatsz több információt. 
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A tanulmányi év rendje
Németországban a tanulmányi év két sze-
meszterre oszlik. A téli szemeszter az egye-
temeken általában októbertől márciusig, a 
főiskolákon pedig szeptembertől februárig 
tart. A nyári szemeszter az egyetemeken ápri-
listól szeptemberig, a főiskolákon márciustól 
augusztusig tart. Fontos megjegyezni, hogy 
a szakok többségét csak téli szemeszterben 
lehet elkezdeni, a keresztféléves kezdés jóval 
ritkább.

Hogyan találhatom meg a számomra  
legmegfelelőbb szakot? 

Most, hogy alapjaiban megismerted a német 
felsőoktatási rendszert, itt az ideje, hogy 
kiválaszd, melyik intézmény és szak lesz  
számodra a legmegfelelőbb. Ha még nem vagy 
biztos benne, hogy merre indulnál, az alábbi 
honlapok segítséget nyújthatnak a döntésben: 

 █ www.hochschulkompass.de/studium-in-
teressentest.html – 15 perces teszt, amely 
felméri, hogy milyen szakok illenek legjobban az 
érdeklődési körödhöz.

 █ www.self-assessment.tu9.de – Egy teszt, 
amely a műszaki képzés iránt érdeklődőknek 
segít a megfelelő szak kiválasztásában.

 █ www.studienwahl.de – Részletes in-
formációt ad a különböző szakokról és szakmai 
kilátásokról. Ha már kitaláltad, hogy milyen szak 
érdekel, el kell döntened, hogy melyik felsőok-
tatási intézményben szeretnél továbbtanulni. 
Választáskor érdemes figyelembe venni, hogy 
kis-, vagy nagyvárosban, modern vagy nagy 
múltú intézményben képzeled el a tanulmányai-
dat. Mivel a megélhetési költségek városonként 
eltérőek lehetnek érdemes ezt a szempontot 
is figyelembe venni az egyetem, vagy főiskola 
kiválasztáskor. Az alábbi linkek is segítségedre 
lehetnek a döntésben:

 █ www.myguide.de  - Egy honlap, ahol 
nemcsak válogathatsz a szakok közt, de fel is  
tudod venni az egyetemekkel a kapcsolatot. 

 █ www.study-in-germany.de –  
A Németországban továbbtanulni vágyó 
külföldiek kalauza. Hasznos tippeken kívül  
adatbázisuk tartalmazza az összes 
Németországban indított felsőoktatási  

A németországi továbbtanulás feltételei magyar 
felvételizőknek

1. Érettségi bizonyítvány

Amennyiben egy német felsőoktatási  
intézmény alapképzésére szeretnél jelentkezni, 
rendelkezned kell érettségi bizonyítvánnyal.  
A 2005 után letett magyarországi gimnáziumi és 
szakközépiskolai érettségiket Németországban 
automatikusan elismerik a felsőoktatási felvételi 
folyamatban, amennyiben az érettségi megfelel 
az alábbi kritériumoknak:

 █ A jelentkező érettségi vizsgát tett az öt 
kötelező érettségi tárgyból és;

 █ Műszaki és természettudományos 
szakok esetén egy emelt szintű érettségivel 
rendelkezik egy matematikai-, természettu-
dományos vagy műszaki tárgyból;

 █ Gazdaságtudományok esetén egy emelt 
szintű érettségivel rendelkezik matematikából; 

képzést, kereső funkciójának köszönhetően 
pedig szűkítheted a találatokat az oktatás  
helyszíne, oktatási nyelv, vagy éppen tudomány-
terület szerint. 

 █ www.universityranking.de  – A német 
felsőoktatási intézmények rangsora. 

Hová fordulhatok, ha további segítségre 
van szükségem?

 █ Németországi továbbtanulással kapcso-
latban felmerülő kérdéseiddel felkeresheted a 
budapesti DAAD Információs Központot, vagy 
felteheted őket egy magyar egyetemen dolgozó 
DAAD lektornak is. A DAAD lektorok listáját az 
alábbi linken érheted el: www.daad-hungary.
org/hu/rolunk/daad-lektorok/

 █ Amennyiben egy konkrét egyetem-
mel, vagy szakkal kapcsolatos kérdésed van,  
érdemes az adott oktatási intézmény Külügyi  
Hivatalával (Akademisches Auslandsamt)  
felvenni a kapcsolatot, mivel a magyar hallgatókra 
vonatkozó pontos felvételi követelményekről ők  
tudnak felvilágosítást adni. A nemzetközi irodák 
elérhetőségét itt találod: www.daad.de/aaa
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 █ Bölcsész, jog- és társadalomtudományok 
 esetén egy emelt szintű érettségivel  
 rendelkezik egy idegen nyelvből.

 █ Orvosi, fogorvosi és gyógyszerész 
 szakok esetén KÉT emelt szintű   
 érettségivel rendelkezik, biológia és kémia  
 vagy fizika tárgyakból

 █ Állatorvosi szakon KÉT emelt szintű  
 érettségi, biológiából és kémiából  

A fenti felsorolás csak iránymutató, az  
adott szakra való jelentkezés előtt mindig  
ellenőrizd az anabin.kmk.org oldal  
aktuális kiírását az érettségik elfogadásáról  
a német felvételi folyamatban!

2005 előtti érettségi bizonyítványok, 
vagy 2005 utáni, de a fenti kritériumok-
nak nem megfelelő érettségi bizonyítvány  
esetén, az alábbi oldalakon tájékozódhatsz 
tovább az elismertetés lehetőségeiről:  
www.daad.de/zulassung/
anabin.kmk.org

2. Német nyelvismeret igazolása

Amennyiben olyan szakra készülsz, ahol az ok-
tatás nyelve a német, mindenképpen szükséged 
lesz a német nyelvtudásod igazolására a felvéte-
lihez. A magyar hallgatók az alábbi nyelvvizs-
gák egyikével igazolhatják, hogy a némettudásuk 
eléri a felsőoktatási intézmény által előírt szintet:

 █ A Test Deutsch als Fremdsprache 
(Test DaF) kifejezetten a németországi 
továbbtanuláshoz kifejlesztett nyelvvizsga,  
amelyet minden felsőoktatási intéz-
mény elfog. A vizsgát évente 6 alkalommal  
Magyarországon is le lehet tenni a Hageni 
Távegyetem Budapesti Központjában. A  
vizsga  5 fokozatú, és minden  
esetben az adott intézmény szabja meg, 
hogy milyen eredmény szükséges a  
sikeres felvételihez. További információ:  
www.fernuni-hagen.de/stz/budapest/testdaf/

 █ A Deutsche Sprachprüfung für 
den Hochschulzugang (DSH) nyelvvizs-
gát  közvetlenül a kiválasztott felsőoktatási  
intézményben tudod letenni, a  
tanulmányok megkezdése előtt. A 
legtöbb  egyetem évente több alkalommal  
hirdet meg speciális DSH-ra felkészítő tan- 
folyamokat. Általában a DSH II-es eredményt 

fogadják el a felvételihez. A vizsgáról érdeklődj 
a kiválasztott felsőoktatási intézményél! A fenti 
nyelvvizsgák letétele alól mentesülnek azok 
a felvételizők, akik rendelkeznek az alábbi  
dokumentumok egyikével:

 █ valamely (külföldi) német iskolában tett  
 német rendszerű érettségivel

 █ valamely (külföldi) osztrák iskolában tett  
 osztrák rendszerű érettségivel

 █ egy DSD-iskolában tett Német Oktatási  
 Minisztériumok (KMK) II. típusú nyelvi  
 diplomájával (DSD II),

 █ a Goethe Intézet „Goethe Zertifikat C2:  
 Großes Deutsches Sprachdiplom“  
 nyelvvizsgával. További információ:  
 www.goethe.de/ins/hu/de/spr/prf.html 

 █ telc Deutsch C1 Hochschule  
 nyelvvizsgával. További információ:  
 www.telc.net  
 

3. Adott esetben angol nyelvismeret  
 igazolása

Nemzetközi szakokon, ahol az oktatás nyelve 
az angol, rendszerint az angol nyelvismeret  
igazolására van szükség (pl. IELTS, vagy 
TOEFL nyelvvizsgával). A szakspecifikus nyelv- 
vizsga-követelményekről érdeklődj a  
kiválasztott felsőoktatási intézménynél!

4. Adott esetben szakmai gyakorlat

Egyes német főiskolák az eddig felsoroltak  
mellett több hónapos szakmai gyakorlatot  
szabnak meg felvételi követelményként.  
Amennyiben főiskolai szakra vagy duális  
képzésre készülsz, érdeklődj időben az  
adott szak gyakorlati követelményeiről a  
választott intézménynél!

 

Fontos
Az egyes nyelvvizsgák elfogadásáról 
a felvételi eljárás keretében kizárólag 
az egyetem vagy főiskola dönt. A  
www.sprachnachweis.de oldalon  
ellenőrizheted, hogy az általad  
kiválasztott felsőoktatási intézmény mely 
nyelvvizsgákat fogadja el a nyelvtudás  
igazolásaként. 
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A felvételi eljárás menete

Németországban a felsőoktatási felvételi -  
Magyarországtól eltérően - nem központosított, 
így az egyes szakok és intézmények felvételi el-
járásai eltérhetnek egymástól. Előfordulhat, hogy 
egyes felsőoktatási intézmények az itt leírtakon 
kívül plusz feltételeket (pl. szóbeli felvételi vizsga, 
motivációs beszélgetés, művészeti szakok  
esetén pl. portfólió beküldése) szabnak meg.  
Éppen ezért nem lehet elégszer hang- 
súlyozni, hogy a pontos felvételi követelményekről 
és felvételi eljárás menetéről minden esetben 
a kiválasztott egyetem vagy főiskola Külügyi  
Hivatalánál (Akademisches Auslandsamt - 
AAA) kell érdeklődni. 

 

Általánosságban az alábbi szabályok érvényesek 
a felvételire:

 █ Németországban bizonyos szakokon  
 (jelenleg orvosi, fogorvosi, állatorvosi,  
 gyógyszerész) központi felvételi  
 korlátozás  (Numerus Clausus) van  
 érvényben. Ha magyar hallgatóként egy  
 ilyen „numerus clausus” szakon szeretnél  
 továbbtanulni, akkor a felvételi jelent kezés  
 a „Felsőoktatási Felvételi Alapítványon“  
 (Stiftung für Hochschulzulassung) keresztül  
 történik. 

 █ A többi tudományterületen a pályázás  
 vagy közvetlenül a német felsőoktatási  
 intézménynél, vagy az „uni-assist”   
 rendszerén keresztül történik.

HOL PÁLYÁZZAK?

 █ Pályázás közvetlenül a felsőoktatási intézménynél

A pályázás a felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztályán (Studierendensekretariat) vagy 
a Külügyi Hivatalon (AAA) keresztül történik. A jelentkezési lapot általában a német felsőok-
tatási intézmény honlapjáról le lehet tölteni, de előfordul, hogy az egyetem egy saját online 
jelentkezési felületet alkalmaz. A következő címen találod meg a német felsőoktatási  
intézmények Külügyi Hivatalainak (AAA) a listáját: www.daad.de/aaa

 █ Pályázás az „uni-assist” rendszerén keresztül

A „Külföldi Hallgatók Központi Szolgáltató Hivatala” (uni-assist) 170 német felsőoktatási  
intézmény közös szervezete. A német felsőoktatási tagintézmények megbízásából az  
„uni-assist” megvizsgálja, hogy a hallgatók által benyújtott dokumentumok  
megfelelnek-e az adott intézmény felvételi követelményeinek. Ha a felsőoktatási intéz-
mény, ahová felvételizni szeretnél, az „uni-assist” tagja, akkor a felvételi eljárást az “uni-assist”  
pályázati portálon keresztül kell lefolytatni. Ennek nagy előnye, hogy az „uni-assist”-nál  
beadott pályázattal egyidejűleg több felsőoktatási intézmény felvételi eljárásán is részt  
vehetsz. Így elegendő a felvételihez szükséges dokumentumok fordításait és hiteles másolatait  
egy példányban beküldeni, amivel időt és pénzt spórolhatsz meg. Ha minden szükséges  
dokumentumot feltöltöttél a rendszerbe, az “uni-assist” ellenőrzi ezeket és továbbítja őket 
a kiválasztott intézményeknek, amelyek lefolytatják a felvételi eljárást. Egyes egyetemek  
esetében az “uni-assist” csak egy ún. elővizsgálatot (Vorprüfung) végez, és ennek  
eredményéről állít ki egy dokumentumot (Vorprüfungsdokumentation), amellyel  
megindíthatod a felvételi eljárást közvetlenül a kiválasztott egyetemnél vagy főiskolánál.   
További információ: www.uni-assist.de

 █ Numerus clausus szakok – Pályázás a „Felsőoktatási Felvételi Alapítványnál“ 
(Stiftung für Hochschulzulassung)

Az olyan szakokra, amelyekre a felvett hallgatók számát Németország-szerte szigorúan kor- 
látozzák (numerus clausus szakok) - mint például orvostudomány, fogorvostudomány, állator-
vos-tudomány, gyógyszerésztudomány - a jelentkezés a „Felsőoktatási Felvételi Alapítványán“ 
(Stiftung für Hochschulzulassung) keresztül történik. További információ: www.hochschulstart.de
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Milyen dokumentumokra lesz 
szükségem a felvételihez?

A jelentkezéshez általában az alábbi dokumen-
tumokra van szükség:

 █ jelentkezési lap (felvételi kérelem, amelyet  
 a felsőoktatási intézmény honlapján, az  
 uni-assist portálon vagy a Hochschulstart  
 pályázati portálon érhetsz el)

 █ érettségi bizonyítvány az elért érdem- 
 jegyekkel (mint hitelesített másolat és  
 hitelesített fordítás)

 █ nyelvismeret igazolása (általában mint hite- 
 lesített másolat, azonban egyes felsőok- 
 tatási intézmények csak az eredeti   
 példányt fogadják el. TestDaF nyelv- 
 vizsga esetén lehetőség van a vizsga  
 letételekor másodpéldányt igényelni a  
 vizsgahelyszínen) 

 █ amennyiben Magyarországon már be  
 voltál iratkozva egy felsőoktatási intéz- 
 ményben, szükséges a magyar felsőok- 
 tatásban eddig elért tanulmányi teljesít- 
 mények igazolása (mint hitelesített másolat  
 és hitelesített fordítás)

 █ egyes esetekben csatolandó egy darab  
 színes igazolványkép és az útlevél vagy  
 személyi igazolvány fénymásolata.

Mennyibe kerül a jelentkezés?

A felvételi eljárás költsége intézményenként vál-
tozó. A közvetlenül az intézményeknél történő 
jelentkezés általában térítésmentes, azonban 
egyes főiskolák és egyetemek a dokumentumok 
feldolgozásáért adminisztrációs díjat számol-
nak fel. Az uni-assist rendszere az első pályázat 
megindításakor 75 € adminisztrációs költséget 
számol fel, majd minden további intézménybe 
való jelentkezés további 30,- €-ba kerül. A Hoch-
schulstart rendszerén keresztül történő jelent-
kezés térítésmentes. 

A felvételi eljárás díján kívül az alábbi költségek 
merülhetnek fel a felvételi folyamat során:  

 █ hivatalos fordítások elkészítésének  
 költsége

 █ a hitelesítések díja, amennyiben az pl.  
 közjegyző előtt történik 

 █ a felvételihez szükséges nyelvvizsga  
 költsége
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Hol tudok hitelesített másolatokat és 
fordításokat beszerezni?

A német felsőoktatási intézmények általában 
pontosan megszabják, hogy mely intéz-
ményektől fogadják el a dokumentumok 
másolatának hitelesítését. Magyarországon 
általában a kérdéses dokumentumot kiállító  
intézményeknek, valamint Németország 
külügyi képviseleteinek (pl. nagykövetségek,  
konzulátusok) van hitelesítési jogköre, de er-
ről minden esetben érdeklődj a felsőoktatási  
intézménynél. Hiteles fordítások elkészítésére 
az Országos Fordítóiroda (OFFI) jogosult.  
További információ: www.offi.hu

Mikor kell jelentkeznem?

Ha a téli szemeszterben szeretnéd megkezdeni 
a tanulmányaidat, amely rendszerint október 
elején kezdődik, akkor általában május vége 

és július 15. között kell beadni a jelentkezést 
a kiválasztott intézményhez, vagy feltölteni 
az uni-assist rendszerén keresztül. A kereszt-
féléves, vagyis nyári szemeszterben induló kép-
zésekre a jelentkezési határidő legtöbb eset-
ben január 15. Egyes intézmények ettől eltérő 
felvételi határidőt is megadhatnak, és előfor-
dul, hogy a kezdő hallgatókat csak a téli sze-
meszterre veszik fel. Éppen ezért a pontos 
határidőről érdeklődj a választott intézmény 
Külügyi Hivatalánál. Sikeres felvételi esetén a  
felsőoktatási intézmény általában szeptember 
elejéig küld írásos értesítést a felvételiző számára, 
amelyet aláírva vissza kell juttatni a megadott  
címre. Ezután, általában közvetlenül a tanulmányi  
év megkezdésekor kerül sor a személyes  
beiratkozásra az adott intézménynél, ennek  
pontos dátumát a felvételi értesítés tartalmazza.

Mennyibe kerül a németországi továbbtanulás?

A németországi továbbtanulásra való 
felkészülés egyik legfontosabb lépése a  
tanulmányok finanszírozásának megtervezése. 
Ha német egyetemen vagy főiskolán  
szeretnél továbbtanulni, akkor az alábbi 
költségekkel mindenképp számolnod kell: 

 █ Szemeszteri hozzájárulás  
 (Semesterbeitrag)

 █ Életviteli költségek  
 (Pl. lakhatás, étkezés)

 █ Egészségügyi biztosítás költsége  
 (Krankenversicherung)

 █ Esetlegesen tandíj (Studiengebühr)

Tandíj (Studiengebühr)

Ahogy korábban írtuk, a német felőoktatási  
intézmények többségében a magyar és más Eu-
rópai Uniós országok állampolgárai – a német 
hallgatókhoz hasonlóan – tandíjmentességet 
élveznek. Ez igaz az állami felsőoktatási in-
tézmények által indított alapképzések döntő 
többségére és a legtöbb mesterképzésre is. 
Ugyanakkor néhány állami intézmény tandí-
jat számít fel abban az esetben, ha a hallgató 
másod- vagy harmaddiplomás képzésre irat-
kozik be, illetve ha túllépi az előírt képzési időt. 
Bizonyos mesterképzések és nemzetközi szakok 

esetében szintén előfordulhat tandíj, amely akár  
többezer eurót is elérhet szemeszterenként.  
A magánegyetemek képzésein jellemzően  
magasak a tandíjak.

Szemeszteri hozzájárulás  
(Semesterbeitrag)

Bár az állami felsőoktatási intézmények 
általában tandíjmentesek, létezik egy ún.  
szemeszteri hozzájárulás, amelyet félévente  
minden aktív hallgatónak meg kell fizetnie a német 
főiskolákon és egyetemeken. A szemeszteri 
hozzájárulás költsége intézményenként eltérő, de  
átlagosan 390 € körül alakul. Ezt az összeget 
az intézmények általában a hozzájuk tartozó  
menzák, sportlétesítmények és kollégiumok 
fenntartására fordítják. Ezenkívül a szemesz-
teri hozzájárulás tartalmazhatja a felmerülő  
adminisztrációs költségek (pl. beiratkozás) díját, 
a hallgatói önkormányzati hozzájárulást, valamint 
sok esetben a féléves közlekedési bérletet is az 
adott város tömegközlekedési hálózatára. 

Egészségbiztosítás  
(Krankenversicherung)

Ha Németországban szeretnél tovább- 
tanulni, mindenképpen rendelkezned 
kell érvényes egészségbiztosítással.  
Amennyiben rendelkezel Magyarországon 
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(vagy más EU-s országban) érvényes 
egészségbiztosítással és kiváltod az Európai 
Egészségügyi Kártyát (EHIC) ez Németország-
ban is jogosít az egészségügyi ellátás  
igénybevételére. Amennyiben Magyarországon 
nem fizeted a TB-t és nincs egészségbiztos- 
ításod, akkor egy németországi szolgáltatónál  
kell hallgatóknak szóló biztosítást kötnöd, amely-
nek díja 30 éves korig kb. havi 110 €.

Életviteli költségek 

Németország európai viszonylatban nem számít 
drága országnak: az ország árszínvonala kb. 
az Európai Uniós átlagnak felel meg, amely azt 
jelenti, hogy az életviteli költségek jóval alacso- 
nyabbak, mint a skandináv országokban, azon-
ban még így is magasabbak, mint Kelet-Eu-
rópában. Hogy hallgatóként mennyi pénzre lesz 
szükséged egy hónapban, az természetesen  
attól is függ, hogy melyik városban fogsz  
továbbtanulni, és milyenek az egyéni  
igényeid. Általában igaz, hogy a kisvárosokban  
alacsonyabbak a megélhetési költségek, mint 
a nagyvárosokban. Ennek oka elsősorban az  
albérletárakban keresendő, melyek a kisvárosok-
ban jóval alacsonyabbak, mint a nagyobb 
településeken. Különösen drágák az albér-
letek Münchenben, Frankfurtban, Stutt-
gartban, Bonnban, Hamburgban és Kölnben.  
A lakhatás mellett felmerülő költségeket az alábbi 
táblázatban foglaltuk össze:

A németországi tanulmányok költségei – 
mintaszámítás

Költségek szemeszterenként

Szemeszteri hozzájárulás kb. 220 – 350 €

Adott esetben tandíj        kb. 0 – 10.000 €

Életviteli költségek havonta

Lakás   kb. 332 €

Étkezés    kb. 154 €

EÜ-biztosítás, orvos, 
gyógyszer         

kb. 110 €

Szabadidő, kultúra, sport kb. 65 €

Taneszközök   24 €

Ruházat   kb. 48 €

Közlekedés  kb. 116 €

Telefon, internet, TV kb. 32 €

Összesen  kb. 881 €

A lakhatás átlagos havi költsége

Kollégiumi szállás   kb. 271 €

Albérleti szoba  kb. 310 €

Saját albérlet  
(garzonlakás)   kb. 389 €
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A tanulmányok finanszírozása

 █ Finanszírozás saját forrásból / diák 
 munkából

 A szülők és rokonok anyagi támogatása 
 mellett a nemzetközi hallgatóknak  
 lehetőségük van diákmunkát vagy ún.  
 „Minijob”-ot vállalni Németországban.  
 Mivel a magyar hallgatókra a  
 németekkel azonos feltételek vonat- 
 koznak, ezért minden különösebb ad 
 minisztrációs nehézség nélkül tudnak diák 
 munkát vállalni az országban. Ugyanakkor 
 érdemes figyelembe venni, hogy heti 20  
 órát meghaladó foglalkoztatás esetén nyug- 
 díjhozzájárulást kell fizetni, amely ad- 
 minisztrációs és anyagi terhet is ró a  
 diákokra. 

 █ Ösztöndíjak

 A magyar hallgatók részére 
számos  tudományos, vallási és  
politikai szervezet kínál ösztöndíja-
kat  Németországba. Fontos azonban  
megjegyezni, hogy az ösztöndí-
jak  döntő többsége mesterszakos vagy 
doktori tanulmányokra, illetve rövidebb 
távú kutatói tartózkodásra vehető igénybe.  
Alapszakos tanulmányok finanszírozására 
jóval kevesebb lehetőség létezik. 

A DAAD magyar hallgatóknak németországi 
mesterszakos tanulmányok folytatására,  
kutatói tartózkodásra és német nyelvi tovább- 
képzésre kínál ösztöndíjakat. Érdemes  
figyelembe venni, hogy a legtöbb ösztöndíjat  
majdnem egy teljes évvel a tervezett német- 
országi tanulmányok megkezdése előtt meg kell 
pályázni, így a finanszírozás megtervezését nem 
érdemes az utolsó pillanatra hagyni! 

További ösztöndíjakról a Német Felsőoktatási 
Információs Központban, a Tempus Közalapít-
ványnál, vagy az alábbi honlapokon kaphatsz  
felvilágosítást:

www.funding-guide.de – A DAAD ösztöndíj 
adatbankja, amely számos különböző német 
szervezet ösztöndíjait tartalmazza (németül/ 
angolul elérhető)
 
www.daad-hungary.org  – A magyar- 
országi DAAD Információs Központ honlapja  
(magyarul, németül és angolul elérhető) 

www.tka.hu – A Tempus Közalapítvány  
honlapja.

Németországi tartózkodás

Az Európai Unió állampolgárai vízum- 
mentességet élveznek Németországban, így 
a magyar hallgatók számára elegendő egy 
érvényes személyi igazolvány vagy útlevél a 
beutazáshoz. Amennyiben valaki három hónap-
nál hosszabb ideig tartózkodik Németország-
ban, abban az esetben németországi lakcímét 
köteles bejelenteni az adott település lakcím - 
nyilvántartó hivatalában (Einwohnermel-
deamt). Ez a szabályozás vonatkozik a külföldi 
hallgatókra is, így ha már találtál szállást,  
helytől függően egy-két héten belül be kell 
jelentkezned a városban. Már csak azért is, 
mert bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez 
– pl. bankszámlanyitás – szükséged lesz egy 
bejelentett németországi lakcímre és tartóz-
kodási engedélyre, amelyet szintén a lakcím 

bejelentéskor állítanak ki. A lakcímbejelentéshez 
szükség van egy igazolásra a szállásadótól, 
a bejelentkező személyi igazolványára vagy 
útlevelére, a felsőoktatási intézmény igazolására, 
hogy a bejelentkező beiratkozott az adott félévre 
(Immatrikulationsbescheinigung). Ezenkívül  
igazolni kell, hogy a kérelmezőnek van érvényes 
egészségügyi biztosítása. Erre alkalmas az  
Európai Egészségbiztosítási Kártya is, amely 
azonban csak sürgősségi ellátásra jogosítja fel 
a külföldi hallgatókat. A teljeskörű biztosításhoz 
érdemes egy német biztosítónál diákbiztosítást 
kötni, melynek költsége 30 éves kor alatt havi 110 
EUR. Az eligazodásban kérd az egyetem Külügyi 
Hivatalának (International Office) segítségét.
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Szálláskeresés

Lakást találni Németországban nem egyszerű  
feladat, főleg abban az időszakban, amikor a téli 
szemeszter kezdődik. A lakáskeresést éppen 
ezért érdemes már a beutazás előtt, otthonról 
megkezdeni. A következő szálláslehetőségek 
léteznek hallgatók számára Németországban: 

 █ Kollégiumok: A legtöbb német felső- 
 oktatási intézményhez több kollégium is  
 tartozik, amelyek árfekvése általában  
 kedvezőbb az albérleti szobákénál.  
 A kollégiumok felszereltsége változó:  
 Léteznek egyszemélyes mini-apart- 
 manok, egy- vagy kétszemélyes szobák  
 saját fürdőszobával és közös konyha- 
 használattal, vagy szobák közös konyha-  
 és fürdőszoba használattal. Főleg a  
 nagyobb városokban fordul elő, hogy  
 a kollégiumokba csak 1-2 szemeszter  
 után, várólistáról lehet bekerülni. Ezért a  
 kollégiumi jelentkezést érdemes mindjárt  
 a felvételi határozat megérkezése után  
 megkezdeni. A kollégiumi férőhelyeket az  
 adott település „Német Diákellátó  Szö- 
 vetsége” (Studentenwerk) osztja szét, így  
 általában a jelentkezés is az ő honlapjukon  
 keresztül történik, nem közvetlenül az  
 egyetemnél. 
  

 █ Lakóközösség (Wohngemeinschaft - WG): 
 A kollégium egyik alternatívája a lakó- 
 közösség. Itt többen laknak együtt egy 
  bérelt lakásban, mindenkinek van saját 
 szobája, a konyhát és fürdőszobát   
 pedig közösen használják. Előnye, hogy a  
 lakóközösségben minden költségen  
 osztoznak (lakbér, internet, áram, víz). 

 █ Privát albérlet: Sok hallgató magánúton  
 bérel lakást magának. Érdemes a felső- 
 oktatási-intézmények honlapját és hirdető- 
 tábláit is átnézni, mert itt is gyakran  
 akadni kiadó szoba- és lakáshirdetésekre.  

Az alábbi honlapok pedig további segítséget 
nyújthatnak a kereséshez:

www.daad.de/wohnen - A DAAD adatbázisa, 
amely 145 város kollégiumait tartalmazza

www.studentenwerke.de – Német Diákellátó 
Szövetség (Studentenwerk) honlapja 

www.wg-gesucht.de – Lakásközvetítés 
lakóközösségekre, lakásokra, házakra, valamint 
tippek és ellenőrző lap a költözéshez, információ 
a bérleti jogról és a telekocsi szolgálatról

www.wg-suche.de  – Online lakáspiac egész 
Németországra

www.immowelt.de – Online lakáspiac egész 
Németországra kiterjedően 

www.homecompany.de – Rövidtávú albérletek 
közvetítése

www.internationale-studierende.de –  
Információ a kollégiumokról és a tanulmányok 
melletti munkáról
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A DAAD Magyarországon

Elérhetőség:

DAAD - Német Felsőoktatási  
Információs Központ

1075 Budapest, Madách I. út 13-14.
A épület IV. emelet
Tel.: 06 1 413 7037

Honlap: www.daad-hugary.org
E-mail: info@daad-hungary.org

Fogadóórák:
hétfőn: 10:00 – 14:00
kedden: 14:00 – 18:00

 csütörtökön: 11:00 – 15:00 

Ezt kínáljuk neked:

 █ tájékoztatók online vagy személyesen

 █ előzetes időpont-egyeztetés alapján

 █ ingyenes workshopok

 █ kiadványok, tájékoztató füzetek,  
 egyetemek szórólapjai

 █ ösztöndíj-lehetőségek 

Tájékoztató tevékenységünk ingyenes!

A felvételi eljáráshoz és németországi tanulmányaihoz sok sikert kíván a budapesti  
Német Felsőoktatási Információs Központ csapata!



DAAD Hungary

www.daad-hungary.org


