Arī vairākās Latvijas augstskolās ir iespēja apgūt
vācu valodu kā studiju priekšmetu, kā arī studēt
vācu filoloģiju. Pateicoties DAAD atbalstam, Latvijas
Universitātē un Daugavpils Universitātē strādā vācu
lektori un pasniedzēji.
Gētes institūts Rīgā (Goethe-Institut in Riga) piedāvā
augstas kvalitātes valodas kursus dažādiem zināšanu
līmeņiem. Gētes institūta vācu valodas tests Zentrale
Oberstufenprüfung dod iespēju iegūt Vācijas augstskolu
atzītu vācu valodas zināšanas apliecinošu sertifikātu.
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DAAD Informācijas centrs Rīgā

Citi DAAD pārstāvji Latvijā
Dr. Dirk Baldes (Daugavpils Universitāte): du@daad.lv
Michael Jaumann (Latvijas Universitāte): lu@daad.lv
Prof. Dr. Thomas Schmitz (Latvijas Universitāte):
jura@daad.lv

Sīkāka informācija:
sso@riga.goethe.org
Vēl viens vācu valodas zināšanas apliecinošs sertifikāts,
kuru akceptē visas Vācijas augstskolas, ir sertifikāts
par veiksmīgi nokārtotu vācu valodas testu TestDaF.
Šo testu, kā arī sagatavošanās kursus interesentiem
piedāvā TestDaF centrs Rīgas Tehniskajā universitātē.

Studijas Vācijā
Informācija vecākiem

Sīkāka informācija:
evita.serjogina@rtu.lv
Interesentiem, kuri vēlas pilnveidot valodas zināšanas
un prasmes, kā arī iegūt starptautiskas saskarsmes
pieredzi, tiek piedāvātas arī plašas iespējas piedalīties
valodas apmācības kursos un dažādās tematiskās
vasaras skolās, kas norisinās Vācijā.
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Piemērotas programmas ikvienam
Studiju programmu piedāvājums Vācijas augstskolās
ir visai daudzveidīgs: kopumā 400 dažādu profilu
augstskolas piedāvā interesentiem 13 000 studiju
programmas. Tā ikviens studētgribētājs var atrast
savām interesēm atbilstošu programmu.
Vācijas augstskolās liels uzsvars tiek likts uz patstāvīgu
mācīšanos. Šī pieeja attiecināma ne tikai uz
zinātnisko darbu bibliotēkā un laboratorijās, bet arī
uz profesionālo un praktisko iemaņu pilnveidošanu
mācību praksēs. Tādā veidā studenti tiek optimāli
sagatavoti arvien pieaugošajām darba tirgus prasībām.

Īpaša nozīme vācu valodas prasmei ir ekonomikas
jomā. Vācija ir otra lielākā eksporta valsts pēc Ķīnas,
un, veidojot komerciālas attiecības, ir ārkārtīgi svarīgi
saprast partneru teikto, prast viņu valodu. Latvijā
pašlaik ir vairāk nekā 1000 firmas ar vācu investoru
kapitālu.

Studijas Vācijā – bez jebkādiem
ierobežojumiem

Mācies vācu valodu Latvijā!

Latvijas skolu absolventi pavisam vienkārši var
uzsākt studijas jebkurā Vācijas augstskolā. Ir
nepieciešams tikai atestāts par vispārējo vidējo izglītību
un apliecinājums par pietiekamām vācu valodas
zināšanām.
Arī studiju izmaksas Vācijā, salīdzinot ar citām valstīm,
ir zemākas. Daudzās Vācijas valsts augstskolās studiju
maksa vēl nav ieviesta. Ja tomēr maksa par studijām
pastāv, tā ir samērā zema – vidēji 500 eiro par semestri.

Studijas ārzemēs sniedz jaunas iespējas tālākai
izaugsmei un karjerai, neatkarīgi no tā, vai ārzemju
augstskolā pavadīti vairāki gadi, vai tikai viens
semestris. ES valstu vidū Vācija ir ne tikai valsts
ar vislielāko iedzīvotāju skaitu, bet arī viens no
svarīgākajiem Latvijas partneriem politikas,
ekonomikas un kultūras jomā. Latvijas speciālisti
ar Vācijas augstskolās gūtu studiju pieredzi ir ļoti
pieprasīti darba tirgū.
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Visu Eiropas Savienības valodu vidū tieši vācu valoda
ir tā, kuru par savu dzimto valodu dēvē vislielākais
iedzīvotāju skaits. Vācu valoda ir arī ES kopumā
visbiežāk lietotā svešvaloda pēc angļu valodas (32 % no
visiem ES iedzīvotājiem pārvalda vācu valodu, 47 % runā
angļu valodā).

Mēs vēlamies Jums palīdzēt! Vācijas Akadēmiskās
apmaiņas dienesta (DAAD) Informācijas centrs Rīgā un
DAAD lektori Latvijā sniedz bezmaksas konsultācijas par
studiju virziena un studiju programmas izvēli, kā arī par
pieteikšanās procedūru studijām Vācijas augstskolās un
nepieciešamo dokumentu noformēšanu.

Studijas vācu valodā
Studijas Vācijas universitātēs un augstskolās norisinās
gan vācu, gan angļu valodā. Tomēr daļu piedāvāto
studiju programmu iespējams apgūt vācu valodā.

Daudzās Latvijas pamatskolās un vidusskolās ir
iespēja mācīties vācu valodu. Latvijā ir arī 15 skolas,
kurās skolēni vācu valodu apgūst padziļināti. Šajās
skolās ir iespējams iegūt otrās pakāpes vācu valodas
sertifikātu Deutsches Sprachdiplom (DSD II), kuru Vācijas
augstskolas akceptē kā apliecinājumu par pietiekamām
vācu valodas zināšanām:
Liepājas 5.vidusskola
Kuldīgas Centra vidusskola
Talsu 2. vidusskola
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
Rīgas Āgenskalna ģimnāzija
Rīgas Herdera vidusskola (12.vidusskola)
Rīgas Juglas vidusskola
Limbažu 3.vidusskola
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija
Cēsu Valsts ģimnāzija
Smiltenes ģimnāzija
Gulbenes ģimnāzija
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