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EESSÕNA
Meil on hea meel, et tunnete huvi õppimise
vastu Saksamaa ülikoolides!
Saksamaa on ligikaudu 17000 akrediteeritud
õppekavaga (sealhulgas mõned inglise keeles)
üks mitmekülgsemate kõrgkoolipakkumistega
riike maailmas. Kuna Saksamaal subsideeritakse õppekohti riiklikult, ei ole õppimise
kulud väga suured, samas on õppevahendite ja
õppe tase väga kõrge.
See brošüür annab Teile ülevaate akadeemilisest õppest Saksamaal ja aitab Teil esitada kõik
kandideerimiseks vajalikud dokumendid.
Kui õpingute eest ei saa ise tasuda, otsitakse
tavapäraselt teisi rahastamisvõimalusi.
Õnneks pakuvad mitmed organisatsioonid
– sealhulgas ka Saksamaa Akadeemiline Vahetusteenistus (DAAD) – Saksamaal õppimiseks
erinevaid toetusi. See brošüür pakub Teile ka
nõuandeid, kuidas stipendiumitele kandideerida ning abistab Teid nõnda Saksamaale
õppima asumisel.

Soovime Teile edu!
DAAD Riia Informatsioonikeskus

Akadeemiline õpe Saksamaal

AKADEEMILINE ÕPE
SAKSAMAAL
Saksa kõrgkoolide mitmekülgne õppekavade
ja teadusalade valik pakub Teile parimat enesetäienduse võimalust. Saksamaal leiate
kindlasti oma huvidele vastava õppesuuna,
võimaluse tõsta oma kvalifikatsiooni või siis
osaleda täiendõppes. Kui otsustate Saksamaale
õppima minna, peaksite mõtlema järgmistele
punktidele:

Õppekeel
Sõltuvalt valitud erialast võib õppekeel varieeruda. Peale saksa keele on rahvusvahelistes
õppekavades levinud peamiselt inglise keel
(lisainformatsiooniks vt „Õppekava“).

Kõrgkoolid
Saksamaa 16 liidumaal on kokku umbes 400
kõrgkooli. Lisaks ülikoolidele, tehnikaülikoolidele, pedagoogika-, muusika-, kunsti- ja filmikõrgkoolidele on olemas võrdväärsed
rakenduskõrgkoolid (Fachhochschule, lüh
FH).
Kui huvitute teadusliku suunitlusega õppekavast, sobivad Teile kõige paremini õpingud
ülikoolis. Ülikoolid pakuvad kas laia erialade
valikut või on spetsialiseerunud kindlatele erialadele (nt tehnika- või meditsiinikõrgkoolid).
Ülikool sobib Teile ka siis, kui soovite Saksamaal omandada doktorikraadi.
Rakenduskõrgkoolid on parim lahendus inimestele, kes eelistavad pigem praktilist välja-
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õpet. Rakenduskõrgkool pakub Teile teaduspõhist väljaõpet, mis vastab kindla elukutse
vajadustele ja nõudmistele. Õppekava juurde
kuulub ka praktiline töö ja üks praktikasemester ettevõtetes.
Kunsti-, filmi- ja muusikakõrgkoolid on õige

valik, kui huvitute kunstist, moe- või tööstusdisainist, graafilisest disainist, instrumentaalmuusikast või laulmisest. Kaasaegse meedia kõrgkoolides koolitatakse režissööre, kaameramehi, käsikirjaautoreid ning teisi filmi- ja
televisioonispetsialiste. Selle väljaõppe eelduseks on eriline kunstiline anne, mis selgitatakse välja vastava sobivustestiga.
Suurem osa Saksamaa kõrgkoolidest on riigi
poolt rahastatud. Mõningaid kõrgkoole rahastab ka protestantlik või katoliku kirik. Lisaks
on Saksamaal ka veel üle 100 riiklikult akrediteeritud õppekavaga erakõrgkooli, suurem osa
neist on rakenduskõrgkoolid.

Õppekavad
Ligi 17000 erinevat õppekava võimaldavad
peaaegu iga soovitud spetsialiseerumist.
Õpingutega alustades saab valida rohkem kui
9000 alusõppekava seast (enamik neist on
bakalaureuse õppekavad). Magistriõppes on
valida umbes 7000 õppekava vahel. Erialaprofiilide ülevaate leiate veebilehelt
www.studienwahl.de.
Bakalaureuseõpe kestab üldjuhul kolm aastat,
kuid üha enam esineb ka neli aastat kestvaid
programme. Magistriõpe kestab üldjuhul kaks
aastat, kes valib aga Saksamaal riiklike eksa-
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mitega lõppeva õppe (nt õigus- või arstiteaduskonnas), õpib ülikoolis keskmiselt viis
kuni kuus aastat.
Kui Teid huvitab ingliskeelne bakalaureuse-,
magistri- või doktoriõpe, võite valida üle 1000
Teile sobiva „International Degree Programm“
(IDP) hulgast (www.daad.de/idp). Antud
programm ühendab endas põhjaliku erialase
hariduse ja intensiivse juhendamise. Mõningate IDP korral on siiski vajalik ka saksa keele
oskus.
Kasulikud lingid:

www.hochschulkompass.de: otsingumootor
kõigi õppesuundade, kõrgkoolide, aadresside
jm leidmiseks. Õppekavadega täpsemaks tutvumiseks kasutage otsingut „Profisuche/
Advanced Search“ (täpsem otsing).
www.study-in.de: siit leiate teavet Saksamaal
õppimise ja igapäevaelu kohta (ka kindlustuse,
elamiskulude jm kohta).
www.inobis.de: vastused Teie kandideerimisega seotud küsimustele ja info õpingutesüsteemis orienteerumiseks.
www.was-studiere-ich.de: tasuta testid õppekavades orienteerumiseks. Proovige järgi, milline õppekava Teile kõige paremini sobib.

tuda, et mõne väiksema kõrgkooli professoritel on üliõpilastega tegelemiseks rohkem aega
kui suurtes ülikoolides). Parema ülevaate saamiseks, kuidas hinnatakse kõrgkoolide pädevust Teie valitud teadussuunal, soovitame
vaadata pingerida
www.university-ranking.de.

ÕPPEKOHA TAOTLEMINE
SAKSAMAAL
Gümnaasiumi lõputunnistus annab Teile ülikoolis õppimise õiguse ja võimaldab koos vastava keeleoskuse tõendiga otsese juurdepääsu
kõrgkoolile.
Kasulik link:

www.anabin.de – tunnistuste ja haridust tõestavate dokumentide hindamine
www.anerkennung-in-deutschland.de

Õppkoha taotlemine Saksamaa
kõrgkoolides
Saksamaal on õppekohale kandideerimiseks
kolm võimalust:
■ Taotluse esitamine otse kõrgkoolile

Kõrgkooli asukoht
Õppimiskohaks võite valida nii suurlinna kui
ka idüllilise väikelinna. Te saate valida uute
reformide käigus tekkinud ülikoolide ja vanade traditsiooniliste haridusasutuste, väikese ja
ülevaatliku või väga suure ülikooli vahel.
Mitte alati ei ole kõige suurem ülikool Teie
vajadusi silmas pidades parim valik (võib juh© www.hochschulkompass.de

Õppekoha taotlemine Saksamaal

■ Taotluse esitamine uni-assist kaudu
■ Taotluse esitamine www.hochschulstart.de
kaudu.
Teile sobivaima taotluse esitamise viisi leiate
oma soovitud kõrgkooli koduleheküljelt. Üldjuhul kehtib:
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kohta leiate veebilehelt www.sprachnachweis.
de. Saksa keele õppimiseks veebis külastage
veebilehte www.deutsch-uni.com.
Inglise keel: TOEFL, IELTS või Cambridge
ESOL (sõltub kõrgkoolist ja valitud stipendiumi tingimustest).

Taotluse esitamine otse kõrgkooli juures Taotluse esitamine uni-assist kaudu
Taotlemine toimub läbi akadeemilise välismaaameti (Akademisches Auslandsamt) või
kõrgkooli sekretariaadi kaudu. Vajaliku vormi
saate kõrgkoolist. Lisaks esitada: gümnaasiumi
lõputunnistuse kinnitatud koopia ja tõlge, keeleoskuse tõend(id) ja muud dokumendid sõltuvalt
kõrgkoolist.

uni-assist on teeninduskeskus, mis võtab vastu välismaal esitatud taotluseid umbes 150 kõrgkooli jaoks.
Teie eelis: uni-assist kontrollib teie poolt esitatud
dokumentide terviklikkust ja ühe dokumendikoguga
saate taotleda õppekohta korraga mitmes kõrgkoolis.
Puudus: kandideerimine uni-assist kaudu on tasuline.
Lisainformatsioon www.uni-assist.de.

Kandideerimine www.hochschulstart.de kaudu.
Üleriigiliselt piiratud õppekohtadega erialadele (arstiteadus, stomatoloogia, veterinaaria, farmaatsia)
tuleb õppekohta taotleda www.hochschulstart.de kaudu. Palun jälgige ka kõrgkoolide juhiseid.

Keeleoskuse tõendamine
Vastavalt valitud õppekavale tuleb Teil tõendada, et omate piisavat saksa ja/või inglise
keele oskust. Keeleoskuse tõenditena tunnustatakse muu hulgas järgmisi tuntumaid sertifikaate:
Saksa keel: TestDaF (www.testdaf.de), Goethe

sertifikaat C1 ja C2 (teatud juhtudel B2; www.
goethe.org), DSH, DSD II. Informatsiooni
selle ja teiste tunnustatud sertifikaatide (nt
vanemad tunnistused nagu ZOP või GDS)

Akadeemiline aasta | kandideerimistähtajad
Saksamaal koosneb akadeemiline õppeaasta
kahest semestrist: talve- ja suvesemestrist
(WiSe ja SoSe või WS ja SS). Taotluste esitamise tähtaeg on talvesemestriks 15. juuli ja
suvesemestriks 15. jaanuar. Tähelepanu: selle
reegliga kaasneb hulgaliselt erandeid. Tutvuge
nendega juba varakult Teie valitud kõrgkooli
koduleheküljel.
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Vastuvõtmine (immatrikuleerimine)

Elamine

Kui olete saanud positiivse teate taotletud
õppekohale asumise kohta (Zulassungsbescheid), tuleb end soovitud kõrgkooli vastuvõtmiseks isiklikult registreerida ja seda reeglina kohapeal, veidi enne semestri algust.

Enamikel Saksamaal õppivatest üliõpilastest
on kas tuba ühiselamus või jagavad nad teiste
üliõpilastega ühte korterit (Wohngemeinschaft, lüh WG). Elukoha otsingul aitavad kõrgkoolide üliõpilasesindused. Eraisikuna üüritud korterite korral on tavaks, et üürileandjale
maksatakse tagatisena kahe kuu üürisumma,
mis tagastatakse üürilisele pärast väljakolimist.

Kindlustus
Saksamaale õppima asumisel on Teil kohustus
sõlmida ravikindlustusleping. Seda saate teha
kas Saksamaa kindlustusettevõtetes, kodumaal
või muretsete endale Euroopa tervisekindlustuskaardi (see tuleb Saksamaal tunnustada
lasta).
Lisainformatsioon:

www.haigekassa.ee: Euroopa tervisekindlustuskaardi taotlemine
www.aok-on.de (valige piirkond ja vajutage
„AOK Studenten-Service“): siin saab lasta
tunnustada kas kodumaa või Euroopa tervisekindlustust.

Saksamaale saabumine
Euroopa Liidu liikmesmaade kodanikud ei
vaja Saksamaale sissesõiduks viisat. Põhjalikku informatsiooni riiki sissesõidu ja seal viibimise kohta leiate siit:
www.internationale-studierende.de.

Kasulikud lingid:

www.studentenwerke.de: Saksamaa kõrgkoolide üliõpilasesinduste kataloog
www.wg-gesucht.de: üüritubade pakkumised
ning saate ka ise sisestada soovi toa üürimiseks.
www.inobis.de/wohnen.html: rubriigi „Tipps
zur Wohnungssuche“ (soovitusi korteriotsijale) alt leiate hulgaliselt huvitavaid veebilinke.

Kulud
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Õpingute alustamise ajakava
jaanuar

Jaatava vastuse korral:

■ koguge informatsiooni väljavalitud programmi ja kõrgkooli kohta

■ muretsege välismaal kehtiv tervisekind-

■ võimalusel pidage nõu
veebruar

lustus uretsege välismaal

kohaliku DAAD kontaktisikuga

■ värskendage saksa keele
märts

oskust või sooritage keeletest
(TestDaF jne)

aprill

■ saatke tähtaegu silmas

■ leidke endale korter või ühiselamukoht
september

■ vajadusel taotlege juurdepääs internetile
■ sõitke Saksamaale
■ registreeruge isiklikult kõrgkoolis
■ tasuge semestrimaksud

pidades taotlus kõrgkooli, uniassist või www.hochschulstart.de kaudu

■ muretsege endale õppe- ja eksamikorraldus ning loengute nimekiri

■ osalege kõrgkoolide pakutavates
üliõpilasnõustamistes

juuli

■ koostage isiklik õpikava
oktoober

august

■ otsige infot korterite või
ühiselamute kohta

■ registreeruge seminaridele
■ osalege sissejuhatavatel üritustel ja
raamatukogu tutvustaval ringkäigul

■ tellige raamatukogu lugejepilet,

kopeerimisluba ja tudengisöökla pääse

■ alustage õpingutega

KULUD
Kokkuvõttes on õpingute kulud Saksamaal
võrreldes teiste riikidega väiksemad, kuna
õppekohti subsideeritakse riiklikult. Ainult
mõned liidumaad nõuavad suhteliselt madalat
õppemaksu, mis on keskmiselt 500 eurot
semestri kohta – suurema osa kuludest katab

riik. Erakõrgkoolid nõuavad seevastu
õppemaksuks kuni 15 000 eurot semestri
kohta.
Samas nõuavad ka avalikud kõrgkoolid nn
„semestrimaksu“, mis jääb semestri kohta
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50-250 euro piiresse. Sellega rahastatakse eelkõige üliõpilastele pakutavaid teenuseid. Vastutasuks saavad üliõpilased nt soodsamatel
tingimustel sööklat külastada või tasuta piirkondlike busside ja rongidega sõita.
Elamiskulud sõltuvad asukohast. Eelkõige üür
ja toiduained on suurtes linnades kallimad kui
väiksemates kohtades ja maapiirkondades.
Üldiselt võib öelda, et elu Ida-Saksamaal on
soodsam kui Lääne-Saksamaal ja põhjas on
samuti natukene soodsam kui lõuna pool.

Täpne ülevaade õppekuludest Saksamaal:
www.studis-online.de/StudInfoGebuehren
Info õpingutega seotud kuludest Saksamaal: www.daad.de/costs
Välisüliõpilastele:
www.internationale-studierende.de
Üliõpilaste abiportaal:
www.allstudents.de

Arvutusnäide
Järgnevalt näete, umbes milliste kulutustega te
Saksamaal õppides arvestama peaksite. Sõltuvalt kõrgkooli asukohast võivad elamiskulude
juures kõige rohkem erineda eluasemekulud.

Ühekordne semestritasu:
ü Semestrimaks: 50 – 250 €
ü õppemaksud (sõltuvalt
liidumast): 0 – 500 €
Kokku: 50 – 750 €
Elamiskulud kuus:
ü Eluase: u 240 €
ü Toit: u 160 €
ü Tervisekindlustus: u 65 €
ü Rõivad: u 60 €
ü Muu (nt töömaterjalid,
transport jne): u 170 €
Kokku: u 695 €

FINANTSEERIMISVÕIMALUSED
Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda
kuuluvate riikide elanikel on põhimõtteliselt
vaba juurdepääs Saksamaa tööturule. Samas
võtavad õpingud Saksamaal üliõpilaselt 70
kuni 80% tema ajast. Seega ei saa loota sellele,
et saate oma õpinguid kõrvaltöödega finantseerida. Kui soovite kooli kõrvalt töötada,
kasutage selleks eelkõige semestrite vahelist
loengutevaba aega.
Õnneks pakuvad mitmed organisatsioonid
Saksamaal õppimiseks stipendiume, näiteks
DAAD ja mitmed teised sihtasutused, mõnedel juhtudel on võimalik riiklik rahastus Saksamaa stipendiumiga, riikliku õppetoetuse
seadusega (Bundesausbildungsförderungsgesetz, lüh BAföG) või KfW-pangagruppi laenudega.

Finantseerimisvõimalused

Stipendiume teatavasti ei kingita. Seepärast on
vaja leida sobiv organisatsioon, kes Teid toetada saaks. Stipendiume pakkuvatel organisatsioonidel on reeglina kindel eesmärk või
programm (nt kindel parteiline või usuline
suunitlus), millega on oma võimaluste suurendamiseks vaja enne kandideerimist tutvuda. Te peate täitma kindlad nõudmised ja
olema oma kandidatuuriga veenev. Seejuures
on oluline Teie õppejõudude ja professorite
toetus, määravaks saavad aga Teie enda ühiskondlik panus, erialane sobivus ja motivatsioon. Arvestage, et bakalaureuseõppe alustajate korral Eestist ei ole väga tõenäoline, et
nad juba alates esimesest semestrist stipendiumi saavad, ka hiljem konkureerite stipendiumitele koos oma saksa kursusekaaslastega.
Järgmistes lõikudes juhime Teie tähelepanu
DAAD ja valitud institutsioonide stipendiumiprogrammidele.

DAAD-stipendiumid
DAAD on saksa ülikoolide organisatsioon,
mis tegeleb vastavalt oma motole – „muutus
läbi vahetuse“ – teadusliku ja kultuurialase
koostöö edendamisega Saksamaa ja välisriikide vahel. Teaduslike suunitluse kõrval on
DAAD stipendiumitele kandideerimisel tihtipeale vajalik ka huvi Saksamaa kultuuri vastu.
Peaaegu kõik DAAD stipendiumid on suunatud tudengitele, kes on oma õpingutega koduriigis juba alustanud ja soovivad nendega Saksamaal jätkata.
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Olulised DAAD stipendiumiprogrammid

■ ülikoolide suvekursused välistudengitele ja
-vilistlastele (keele ja regioonispetsiifilised
kursused)
■ stipendiumid kunstnikele ja kõikide teaduslike erialade vilistlastele (magistrikraadi
omandamine Saksamaal)
■ doktorantuuristipendium (doktorikraadi
omandamine Saksamaal)
■ teadusstipendiumid doktorantidele ja järelkasvuteadlastele
■ teadusreisid ülikooli õppejõududele ja teadlastele
Oma kandideerimise dokumendid palume
kokku panna allpool toodud järjekorras (köitmata!). Elulookirjelduse ja motivatsioonikirja
palume kirjutada samas keeles, milles soovite Saksamaal õppida.
■ online-kandideerimisankeet (vt link
www.daad.ee. Ülikooli suvekursuste stipendiumitele ja teadusreisidele ei ole online-kandideerimine võimalik. Vastava ankeedi leiate
www.daad.ee)
■ kronoloogiline, tabelikujuline elulugu
■ motivatsiooni- või põhjenduskiri
■ soovituskiri, hinnang
■ lõputunnistustest (kooli ja ülikooli lõputunnistused) tuleb esitada originaali ja ka kinnitatud tõlkega (saksa või inglise keeles) koopiad, tõlke õigsus peab olema kinnitatud
ülikooli või volitatud tõlkija poolt.
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■ õppetulemuste nimekiri aastate või semestrite kaupa koos hinnetega – ilma kindla vormita, kuid vastava dekanaadi poolt kinnitatud,
koos kandidaadi enda tõlkega saksa või inglise
keelde.
■ keeleoskuse tõend
Sõltuvalt programmist võidakse nõuda väga
erinevaid dokumente. Palun lugege stipendiumi taotlemisnõudeid DAAD Riia Informatsioonikeskuse koduleheküljelt www.daad.ee
ja sihtkoha spetsiifilisi märkusi DAAD Saksamaa koduleheküljelt
(http://www.daad.de/stipendien/de/index.
de.html?).

Kandideerimistähtajad
Kui teisi tähtaegasid pole nimetatud, peavad
kandideerimisdokumendid DAAD stipendiumitele kohale jõudma iga aasta 15. novembriks. Dokumente saab esitada posti teel või
isiklikult aadressil:
Archimedes Foundation Mobility Unit
Centre for Higher Education Development
Koidula 13a
EE-10125 Tallinn
Tel.: +372 6996 496
ic@daad.ee

Teised stipendiumid ja sihtasutused

Saksamaal on väga palju erinevaid sihtasutusi.
Paljud sihtasutused omavad ideelist või ideoloogilist tausta, näiteks poliitilist või religioos-

set ning eeldavad teatud ühiskondlikku
panust, mida peaks stipendiumi taotlemisel
kindlasti arvestama.
Enne kandideerimist peaksite tähele panema,
et peate ka siin teatud eeldusi täitma, et
stipendiumit saada. Paljud organisatsioonid
tahavad olla veendunud teie õpingute tulemuslikkuses ja annavad stipendiumeid välja
alles siis, kui olete oma õpingutega Saksamaal
juba alustanud ja Teil on hea saksa keele
oskus.
Igal juhul peaksite igat kandideerimisprotsessi
täpsemalt uurima. Kandideerimise üksikasjade väljaselgitamiseks võtke palun sihtasutusega ise ühendust.
DAAD stipendiumide andmepangast saate
otsida konkreetseid stipendiume, mis ühtivad
teie poolt valitud erialaga:
www.funding-guide.de.

Poliitilised sihtasutused
Friedrich Eberti Fond | www.fes-baltic.ee
Sarnased vaated Saksamaa Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga (SPD). Toetus bakalaureuseja magistriõppekursustele ning ka doktoriõppeprogrammidele.
Konrad Adenaueri Fond | www.kas.de
Sarnased vaated Kristlik Demokraatliku Liiduga (CDU). Toetus ennekõike bakalaureuseja magistriõppekursustele ning doktoriprogrammidele.

Finantseerimisvõimalused

Heinrich Bölli Fond | www.boell.de
Ühtsed vaated erakonnaga Liit 90/Rohelised.
Toetus magistrantidele, EL-i kodanikud võivad kandideerida juba enne õpingute algust.
Friedrich Naumanni Fond | www.freiheit.org

Ühtsed vaated Vaba Demokraatliku Erakonnaga (FDP). Toetus magistrantidele ja doktorantidele.

Rosa Luxemburgi Fond | www.rosalux.de

Ühtsed vaated Vasaku Erakonnaga (Die
Linke). Toetus tudengitele, kellel on bakalaureuse õppekava läbitud.

Religioossed sihtasutused
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Hans Böckleri Fond | www.boeckler.de

Stipendiumid doktorantidele, kes asuvad Saksamaal doktoratuuri.

Stiftung der Deutschen Wirtschaft | www.sdw.
org
Toetus tudengitele ja doktorantidele kõikides
õppesuundades ja kõrgkooli tüüpides, kandideerimine läbi piirkondliku vastutava dotsendi.
Studienstiftung des Deutschen Volkes | www.

studienstiftung.de
Soovituse või isikliku kandideerimise/testi
põhine toetus, erinevad programmid.

Katoliiklik Akadeemiline Vahetusteenistus

(KAAD) | www.kaad.de
Toetus Ida-Euroopa programmi raames, millele saab kandideerida peale 6. semestrit; toetus esimese diplomi saavutanutele. Reeglina
toetatakse kandidaate katoliiklikust kirikust,
erandjuhtudel ka teistest kristlikest ususuundadest, kui neid soovitavad katoliiklikud partnerid.
Cusanuswerk | www.cusanuswerk.de

Toetus katoliiklikele tudengitele alates bakalaureuse- ja magistriõppekursustele immatrikuleerimisest.

Evangelisches Studienwerk e.V. |
www.evstudienwerk.de
Toetus Euroopa programmi raames EL-i
kodakondsusega evangeelsetele tudengitele.

Alfred Töpferi Fond | www.toepfer-fvs.de

Toetus Kesk-ja Ida-Euroopa tudengitele, kes
tahavad lõpetada õppekava (välja arvatud
bakalaureus) või teadusprojekti, saada teadusliku kraadi; viimase õppeaasta toetus, edasised
programmid.

Rochus ja Beatrice Mummerti Fond | www.
mummertstiftung.de
Stipendiumid tudengitele, kes soovivad
magistrikraadi omandada majandus-, loodus-,
turismi- või inseneriteaduste erialal. Õpingud
Kölni ja Aacheni ülikoolides, kõik kandideerijad kohustuvad pärast õpinguid enda kodumaale naasma.

Lisaks nimetatutele esineb veel teisigi sihtasutusi, aga enamasti on need väiksemad ja kitsama suunitlusega. Vaadake ka sihtasutuste
indeksit (www.stiftungsindex.de), DAAD

10 Akadeemiline õpe Saksamaal –õppekavad, kandideerimine, stipendiumid

rahastamisjuhendit (www.funding-guide.de)
ja Saksamaa Liitvabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi stipendiumite andmepanka
(www.stipendienlotse.de).

Saksamaa stipendium
Saksamaa stipendium toetab üliõpilasi olenemata nende rahvusest. Poole sellest stipendiumist rahastab Saksamaa Liitvabariik ja teise
eratoetajad. Lisaks väga headele tulemustele
ülikoolis oodatakse kandidaatidelt ühiskondlikku aktiivsust (nt ühingutes, üliõpilaskogudes, usulistes või poliitilistes organisatsioonides või sotsiaalasutustes). Informatsiooni selle
stipendiumi kohta leiate oma külaliskõrgkoolist või veebilehelt
www.deutschlandstipendium.de.

BAföG
Riikliku õppetoetuse seaduse (Bundesausbildungsförderungsgesetz, lüh BAföG) kohaselt
ei toetata mitte ainult Saksamaa kodanikke,
vaid ka teiste Euroopa Liidu riikide kodanikke, kes juba vähemalt viis aastat Saksamaal
elavad ja on seega omandanud alalise elamisõiguse.
www.das-neue-bafoeg.de/de/370.php.

KfW-pangagrupi laen
KfW-pangagrupp (Kreditanstalt für Wiederaufbau) on Saksamaa Liitvabariigi ja liidumaade poolt toetatud avalik-õiguslik institutsioon. Muuhulgas pakutakse „Studienkredite“
(õppelaenud Euroopa Liidu kodanikele, kes
on vähemalt kolm aastat Saksamaa Liiduvaba-

riigis viibinud ja kes ei ole veel 32 aastased) ja
„Bildungskredite“ (õppelaenud tudengitele,
kes on oma õpingute lõpufaasis ja on maksimaalselt 36 aastased).
www.kfw.de

Erapankade õppelaenud
Teatud tingimustel annavad üliõpilastele laenu
ka nende kodumaa erapangad. Lisainfo saamiseks pöörduge sõltumatu finantsnõustaja
poole. Saksamaal saab pangalaenu reeglina
ainult juhul, kui inimesel on Saksamaal juba
pikemat aega püsiv elukoht ja kindel sissetulek.

SOOVITUSI EDUKAKS KANDIDEERIMISEKS
Järgnevalt leiate mõningaid soovitusi tähtsamate dokumentide kohta, mis moodustavad
põhiosa peaaegu igale õppetoetusele kandideerimisel. Juhised on suunatud eelkõige
DAAD stipendiumite taotlemiseks. Kui soovite esitleda taotluse teistele organisatsioonidele, jälgige kindlasti nende endi nõudeid.

Elulookirjeldus
Elulookirjelduses pange ülevaatlikult ja lühidalt kirja tähtsamad andmed hariduse ja õpingute kohta. Elulookirjeldus peaks olema individuaalne, ladusa ülesehitusega ja andma
kronoloogilise ja tervikliku ülevaate Teie seinisest elust.
Elulookirjeldus peaks sisaldama järgmiseid
andmeid – nende nimetus võib erineda.
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■ Pealkiri ja nimi
■ Isikuandmed
Sünniaeg ja -koht
Kontaktaadress

■ Haridus
Kool
Kõrgkool (õppeandmed ja -suunad, võimalusel ka lõpuhinne)

Pidage sealjuures meeles, et tekst peab sisaldama teaduslikke ja isiklikke argumente, mis on
stipendiumile kandideerimise aluseks. Seega
peaks see olema sisukas ja keskenduma teemale, stipendiumile ja valitud stipendiumiprogrammile. Mõnede programmide korral
ei ole Teil võimalust end komisjonile isiklikult
tutvustada, seda olulisem on motivatsioonikirja konkreetsus: komisjon peab teksti põhjal
mõistma, mil määral Te stipendiumile kvalifitseerute ja see Teie edasist arengut mõjutab.

■ Ühiskondlik aktiivsus

Kui te kandideerite DAAD õppe- või teadusstipendiumile, on õppekoha või teadusasutuse
valiku põhjendamine üks tähtsam stipendiumikriteerium.

■ Muud huvid ja teadmised

Motivatsioonikiri võiks sisaldada järgmist
informatsiooni:

■ Õpingutega seotud reisid välisriikidesse,
praktikumid (jm õppe- ja karjääriga seotud
kogemused)

(nt kostöö erakondadega, kirikutega, kultuurirühmadega jm)
(nt võõrkeeleoskused)

■ Millisele programmile kandideerite
Elulookirjeldus peaks olema lihtsalt loetav ja
selgelt struktureeritud. Lõppu lisage koostamise koht ja aeg ning allkirjastage dokument.
Lisainformatsiooni ja dokumentide näidiseid
leiate www.inobis.de/lebenslauf-curriculum-vitae-musterantrag.html ja
www.europass-info.de

Motivatsioonikiri
Motivatsiooni- või põhjenduskiri on iga kandideerimise korral otsustava tähtsusega ja
peab vastavat komisjoni veenma. Motivatsioonikiri annab Teile võimaluse muuta kandideerimine isiklikumaks ja tutvustada paremini
oma eesmärke.

■ Senine kõrghariduse omandamine
■ Miks huvitute vastavast stipendiumist
■ Kvalifikatsiooni esitamine
■ Miks olete just Teie sobiv kandidaat
■ Millised eesmärke soovite stipendiumi abil
saavutada (siin võite välja tuua külalisülikooli
õppepakkumisi ja teadustöö võimalusi)

■ Millist karjäärialast või isiklikku kasu saate
Te välismaal viibimisest

■ Millist kasu saab välismaal viibimisest Teie
kodumaine institutsioon
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Soovituskiri ja hinnang
Reeglina koostavad soovituskirja ja hinnangu
koduülikooli õppejõud, kes Teid hästi tunnevad ja Teie erialast ja isiklikku sobivust vastavale stipendiumiprogrammile hinnata oskavad. Hinnagu kirjutajal peaks olema vähemalt
doktorikraad. Mõelge hoolega, kellel Te palute
endale hinnangut kirjutada ning vestelge
temaga sellest eelnevalt. Juhtige tema tähelepanu Teie poolt valitud stipendiumiorganisatsiooni suunitlusele ja eesmärkidele.
Kui te kandideerite DAAD stipendiumile, juhtige oma hindaja tähelepanu järgmistele
punktidele:
■ Hinnang peaks olema – võimalusel arvutiga
– kirjutatud otse DAAD koostatud vormile.
Selle saate alla laadid veebileheküljelt
www.daad.ee.

■ Blankett võib olla täidetud nii saksa kui ka
inglise keeles.

ne Saksamaal | Keeleoskuse tõendamine“
nimetatud tõendid.
Kui Teil puudub keeleoskuse tõend, saate Te
DAAD Informatsioonikeskuse või paljude
DAAD lektorite juures sooritada „onDaF“
testi, mis tõendab stipendiumile kandideerimisel Teie keeleoskust. Inglise keele oskuse
tõendamiseks võidakse erandjuhtudel esmalt
aktsepteerida DAAD keeletõendi vormi, mille
peab ära täitma Teie ülikooli inglise keele
õppejõud.
Ka teised organisatsioonid nõuavad vahel stipendiumitele kandideerimisel keeleoskuse
tõendit. Küsige otse vastava organisatsiooni
käest, milliseid keeleteste nemad aktsepteerivad.
Tähelepanu: Õppekoha taotlemisel ja sellest
alati eraldi toimuval stipendiumitele kandideerimisel (jälgige kandideerimistähtaegu!)
on erinevad keeleoskuse nõuded.

■ Hinnang peab olema varustatud instituudi
templiga ning allkirjastatud vastava isiku
poolt.

■ Hinnangu andja peab esindama sama eriala, mida kandidaat, ning tal peaks olema doktorikraad

Keeleoskuse tõend
Kui kandideerite DAAD stipendiumile, mis
kestab üle kuue kuu, nõuab DAAD piisava
saksa keele oskuse kohta keeleoskuse tõendit,
sama kehtib ka inglise keele korral. Tunnustatud on kõik peatükis „2 – Õppekoha taotlemi-

Ettevalmistus valikuvestluseks
Paljud organisatsioonid kutsuvad stipendimikandidaate valikuvestlustele. Ärge võtke seda
kui testi, vaid kui võimalust komisjonile veel
kord oma motivatsiooni näidata ja kõik oluline esile tuua. Tutvuge veel kord väljavalitud
organisatsiooni eesmärkidega ja mõelge läbi
enda plaanid ja motiivid. Võibolla on vahepeal
toimunud muudatusi, mis võiksid komisjonile
huvi pakkuda.
DAAD stipendiumitele kandideerimisel
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läbivad kõik kandidaadid mitu valikuvooru.
Otsus selle kohta, kes stipendiumi saab ja kes
mitte, langetatakse Eestis toimuva vestluse
käigus. Vestluse käigus tutuvutakse kandidaadiga isiklikult, selgitatakse välja tema eesmärgid seoses stipendiumiga ja saadakse ülevaade
tema erialastest teadmistest ning keeleoskusest.
Komisjoni koosneb Eesti ja Saksa õppejõududest ning ka DAAD esindajatest. Üldjuhul on
Teil aega 10-15 minutit, et komisjoni enda
plaanidest veenda. Küsimusi esitatakse Teie
motivatsiooni, eriala kui ka Saksamaa kohta.
Soovitame eelnevalt tutvuda päevakajaliste
teemadega poliitika, kultuuri ja majanduse
vallas ning end Eesti ja Saksamaa suhetega
kurssi viia.
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