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kuris yra pripažįstamas Vokietijos universitetuose, galima 
gauti aštuoniose Lietuvos mokyklose:

 Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijoje
 Klaipėdos Žemynos gimnazijoje
 Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje
 Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje
 Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje
 Kauno Jėzuitų gimnazijoje
 Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje
 Vilniaus Užupio gimnazijoje

Mokytis vokiečių kalbos galima ir daugelyje Lietuvos 
universitetų, šalia specialybės dalykų lankant kalbos 
užsiėmimus arba pasirenkant vokiečių filologijos studijų 
programą. Trijuose Lietuvos universitetuose dirba DAAD 
lektoriai. 

Vilniaus Goethe’s institutas, bendradarbiaudamas su 
Valstybės institucijų kalbų centru, siūlo kokybiškus įvairių 
lygių vokiečių kalbos kursus. Tam, kad galėtumėte stoti į 
Vokietijos universitetus, pakanka išlaikyti ZOP egzaminą 
(Zentrale Oberstufenprüfung).

Kontaktinis adresas: kalba@vikc.lt

Teisę studijuoti Vokietijoje taip pat įgysite sėkmingai 
išlaikę TestDaF egzaminą Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto vokiečių kalbos sertifikatų rengimo ir 
testavimo centre.

Kontaktinis adresas: testdaf@daad-kaunas.de

Pagilinti vokiečių kalbos žinias bei patobulinti bendravimo 
įgūdžius su kitais užsienio studentais Jums padės ir įvairūs 
kalbos kursai, vasaros mokyklos Vokietijoje.

Leidinys fi nansuotas Vokietijos Federalinės mokslo ir tyrimų ministerijos lėšomis.
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Studijos užsienyje atveria naujas gyvenimo ir karjeros 
perspektyvas, nesvarbu, ar studijuojate vieną semestrą, 
ar pasirenkate ilgesnes studijas.

Vokietija yra daugiausiai gyventojų turinti Europos 
Sąjungos šalis, taip pat viena iš svarbiausių tarptautinių 
Lietuvos partnerių ekonomikos, politikos, kultūros 
srityse. Lietuvos specialistai, studijavę Vokietijoje, yra 
labai vertinami darbo rinkoje.

Tinkamiausia studijų programa 
kiekvienam

Vokietija siūlo įvairių aukšto lygio studijų programų. 
Beveik 400 universitetų galima rinktis daugiau nei 
13 000 studijų programų. Taigi kiekvienas ras sau 
tinkamą studijų sritį.

Vokietijos universitetuose didelis dėmesys skiriamas tiek 
savarankiškam mokymuisi bibliotekose, laboratorijose, 
tiek praktiniams įgūdžiams. Tai leidžia studentams 
lengvai prisitaikyti besikeičiančioje darbo rinkoje.

Studijos Vokietijoje – tai paprasta

Lietuvos mokyklų absolventai, stojantys į Vokietijos 
universitetus, turi pateikti brandos atestatą ir 
pažymėjimą, įrodantį pakankamas vokiečių kalbos žinias.

Palyginti su kitomis užsienio šalimis, studijuoti Vokietijoje 
nėra brangu. Dauguma valstybinių universitetų visiškai 
atsisako mokesčio už studijas arba reikalauja minimalaus 
500 eurų studijų mokesčio vienam semestrui. 

Visą reikalingą informaciją apie studijų programas, 
dokumentų pildymą ir kitus klausimus Jūs gausite 
nemokamai Rygos informacijos centre arba kreipdamiesi 
į DAAD lektorius Lietuvoje. 

Studijos vokiečių kalba

Vokietijoje daugiausia siūlomos vokiečių kalba dėstomos 
studijų programos, bet yra galimybių pasirinkti ir anglų 
kalba dėstomų programų. 

Palyginus su kitomis Europos Sąjungos kalbomis, 
daugumai ES piliečių vokiečių kalba yra gimtoji, be to, 
ji yra antra pagal vartojimą ES teritorijoje (47 % visų ES 
piliečių kalba angliškai, 32 % vokiškai).

Vokiečių kalba yra ypač svarbi ekonomikoje, versle. 
Vokietija užima antrą vietą po Kinijos pagal eksportą 
pasaulyje. Verslo sėkmę lemia gebėjimas bendrauti 
partnerio gimtąja kalba, - tai ypač svarbu Lietuvai, kur 
yra daugiau kaip 1 200 vokiško kapitalo įmonių.

Vokiečių kalba Lietuvoje

Lietuvoje yra daug pagrindinių ir vidurinių mokyklų, 
kuriose mokoma vokiečių kalbos. II laipsnio vokiečių 
kalbos diplomą (Deutsches Sprachdiplom der Stufe II), 
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