stan: styczeń 2021 r.
Wiza w celu podjęcia studiów w Niemczech
1. Informacje ogólne
Wniosek wizowy może zostać przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych
dokumentów. Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale wraz z dwiema kopiami.
Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język
niemiecki.
Proszę pamiętać, że w celu złożenia wniosku należy stawić się w Ambasadzie osobiście.
Przesłanie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami drogą pocztową nie jest możliwe.
Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie
wydają wiz i nie udzielają też informacji na temat składania wniosków wizowych. Właściwość
Działu Wizowego Ambasady Niemiec w Warszawie w sprawach wizowych obejmuje całą
Polskę
2. Opłaty
Za rozpatrzenie wniosku o wizę w celu podjęcia studiów pobierana jest opłata w wysokości
75 euro. Równowartość tej kwoty w złotych polskich należy uiścić przy składaniu
wniosku. Jest to opłata manipulacyjna. W przypadku odmowy udzielenia wizy lub wycofania
wniosku o wizę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty. Cudzoziemcy otrzymujący na swój
pobyt w Niemczech stypendium z niemieckich środków publicznych (stypendyści
Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, programu ERASMUS) zwolnieni są
z opłaty.
3. Procedura
Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły co najmniej 4 tygodnie. O otrzymanej decyzji Ambasada
zawiadamia niezwłocznie wnioskodawcę. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu,
stanowczo prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ
opóźniają one rozpatrywanie wniosków wizowych.
4. Wymagane dokumenty


2 dokładnie wypełnione w języku niemieckim i własnoręcznie podpisane wnioski
(formularze można pobrać tutaj)



2 aktualne zdjęcia biometryczne (zdjęcia wzorcowe)



paszport o odpowiednio długim terminie ważności (ważny co najmniej 6 miesięcy po
upływie ważności pozwolenia na pobyt), wydany w ciągu ostatnich 10 lat
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zezwolenie na pobyt w Polsce, ważne od co najmniej 3 miesięcy



dla przyjętych studentów: zaświadczenie o przyjęciu na studia (Zulassungsbescheid) na
jednej z niemieckich szkół wyższych lub wyższych szkół zawodowych



dla ubiegających się o przyjęcie na studia: zaświadczenie o ubieganiu się o miejsce na
studiach (Bewerbungsbestätigung) na jednej z niemieckich szkół wyższych lub
wyższych szkół zawodowych



wcześniejsze świadectwa ukończenia szkół i dyplomy oraz dokumenty potwierdzające
przebieg kariery zawodowej

 dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów pobytu w celu odbywania studiów
w wysokości min. 861 euro miesięcznie; może to być
-

formalne oświadczenie na piśmie osoby trzeciej ̶ w myśl §§ 66-68 Ustawy o pobycie,
pracy zarobkowej i integracji cudzoziemców na terytorium federalnym ̶
o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów (Verpflichtungserklärung). Urzędy
ds. cudzoziemców i urzędy meldunkowe w Niemczech dysponują odpowiednimi
formularzami
lub

-

potwierdzenie posiadania konta w niemieckim banku w formie zablokowanego
rachunku bankowego w wysokości co najmniej 10 332 euro z miesięczną dostępną
kwotą maksymalną, która wynosi 861 euro
Dalsze informacje na temat otwarcia zablokowanego rachunku bankowego
w Niemczech oraz banków oferujących odpowiednie rachunki dostępne są na naszej
stronie internetowej „Eröffnung Sperrkonto in Deutschland für Studenten vor der
Einreise” (po niemiecku).
Jeżeli dany bank wymaga, aby do założenia zablokowanego rachunku bankowego
podpis na wniosku został uwierzytelniony przez przedstawicielstwo Niemiec, prosimy
o zarezerwowanie w tym celu osobnego terminu. Podpisane dokumenty zostaną
zatrzymane przez przedstawicielstwo Niemiec i przesłane przesyłką poleconą do danej
instytucji finansowej w Niemczech. Za przesyłkę pobierana jest opłata w wysokości 30
zł. Ponadto za uwierzytelnienie podpisu należy uiścić opłatę wynoszącą obecnie ok. 85
zł. Do wniosku skierowanego do banku dołączone powinny zostać dokumenty
potwierdzające pochodzenie środków pieniężnych (tzw. „Mittelherkunft”) oraz zwykła
kopia zaświadczenia o przyjęciu na studia, jak też kopia paszportu.



dowód ubezpieczenia na wypadek choroby w Niemczech (suma ubezpieczenia: co
najmniej 30 000 euro)

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.
Proszę zwrócić uwagę na następującą informację dotyczącą prawa do mobilności w myśl
postanowień Dyrektywy dotyczącej studentów.
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Prawo do mobilności według postanowień Dyrektywy Rady 2004/114/WE z dnia
13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu
odbywania studiów
Na podstawie wyżej wymienionej Dyrektywy obywatele państw trzecich, którzy już zostali
przyjęci na studia w Polsce, mają prawo do wjazdu i pobytu w Niemczech w celu kontynuacji
rozpoczętych już studiów i uzupełnienia ich studiami pokrewnymi, o ile
1. w ramach programu ich studiów w pierwszym kraju członkowskim UE zobowiązani są do
odbycia części studiów w instytucji edukacyjnej w innym państwie członkowskim UE,
2. uczestniczą w programie wymiany organizowanym między państwami członkowskimi UE
lub w programie wymiany organizowanym przez Unię Europejską,
3. lub zostali przyjęci na studia w Polsce na okres co najmniej dwóch lat.

