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Drumul către începerea studiului la o facultate din Germania este alcătuit din mai mulți pași, pe care trebuie 

să îi parcurgeți cu atenție. Acest text reprezintă un „prim ajutor“ în acest sens. În cazul în care, după citirea 

acestei prezentări succinte mai aveți întrebări sau dacă pe parcursul pregătirilor pentru studiul în Germania 

întâmpinați dificultăți, vă invităm să ne contactați. 

Informații detaliate puteți găsi și la adresa www.myguide.de. 

1.  Alegerea domeniului de studiu 

Alegeți mai multe programe de studiu, care să corespundă intereselor Dumneavoastră! În special pentru liniile 

de studiu cu număr limitat de locuri (unde numărul solicitanților este mai mare decât cel al locurilor de studiu 

existente), este indicat să optați pentru mai multe facultăți în același timp. Dacă nu v-ați hotărât încă pentru un 

program de studiu, accesați baza de date: www.myguide.de, pentru a vedea oferta de studii acreditate din 

Germania.  

Puteți evalua programele de studiu selectate, consultând rezultatele unui ranking independent, care ia în con-

siderare diferiți factori (de ex. infrastructură, organizarea studiului etc.): www.university-ranking.de. 

2.  Obținerea de informații necesare pentru alcătuirea dosarului  

de admitere 

Pentru anumite programe de studiu (medicină, stomatologie, farmacie, medicină veterinară) există locuri de 

studiu limitate la nivel național. Acestea sunt distribuite printr-un sistem centralizat. Dacă doriți să urmați un 

astfel de program, trebuie să vă informați și să aplicați prin intermediul portalului „Hochschulstart”: www.ho-

chschulstart.de. 

De asemenea există din ce în ce mai multe programe de studiu cu locuri limitate la nivel local. Pentru acestea 

obțineți, de regulă, informații la Birourile pentru Studenți Străini, „Akademisches Auslandsamt”(AAA) sau „In-

ternational Office”, din cadrul instituțiilor de învățământ superior în cauză: www.daad.de/aaa.  

3. Trimiterea dosarului la destinația corectă 

Doriți să urmați un program cu locuri de studiu limitate la nivel național? Atunci depuneți dosarul online la 

„Hochschulstart” și trimiteți actele necesare la aceeași destinație.  

Doriți să vă înscrieți la un program cu locuri limitate la nivel local sau cu număr nelimitat de locuri? Atunci 

depuneți dosarul la:  

a) Centrul de servicii „uni-assist”, în cazul în care instituția de învățământ superior este membră a orga-

nizației „uni-assist”: www.uni-assist.de.  

b) La „Hochschulstart”, în cazul în care instituția de învățământ superior a delegat procedura de admitere 

către „Hochschulstart”: www.hochschulstart.de.  

c) Direct la instituția de învățământ superior, la Birourile pentru Studenți Străini: www.daad.de/aaa.  

 

Puteți verifica dacă o instituție de învățământ superior este membră a „uni-assist”, consultând site-ul acesteia. 

Dacă procedura este derulată prin „Hochschulstart” găsiți informațiile necesare, de asemenea, pe site-urile 

instituțiilor alese.  
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Dacă sunteți absolvent al unei secții speciale, cu bacalaureat german „Abitur“, trebuie să trimiteți cererea 

Dumneavoastră direct la secretariatul pentru studenți al facultății dorite / „Hochschulstart”, deoarece sunteți 

evaluat ca și un absolvent din Germania („format/educat în Germania“).  

Datele limită pentru depunerea cererilor de înscriere sunt, în general, 15 ianuarie pentru semestrul de vară, 

15 iulie pentru semestrul de iarnă. Vă rugăm să vă informați care este termenul corect de depunere a dosarelor 

în cazul Dumneavoastră, întrucât anumite facultăți au termene de înscriere anterioare datelor menționate.  

Vă rugăm să respectați termenul de înscriere, chiar dacă dosarul Dumneavoastră nu este până la acea dată 

complet (lipsa diplomei de bacalaureat).   

4. Înmatricularea  

În cazul unei aplicații reușite veți primi acceptul de studiu. Acesta conține și termenul până la care trebuie să 

vă înscrieți la facultatea din Germania, adică să vă „înmatriculați“. Acest lucru se întâmplă, de obicei, în ime-

diata apropiere a începerii semestrului. În intervalul de timp specificat, trebuie să vă prezentați cu actele ne-

cesare la biroul de înscrieri al facultății dorite. 

5.  Înregistrarea   

Studenții din România nu au nevoie de viză pentru a călători în Germania. Astfel, puteți să călătoriți în Germa-

nia doar cu pașaportul sau cartea de identitate. În funcție de regulamentele interne ale administrațiilor locale 

pe raza cărora se află facultatea aleasă, va trebui să vă înregistrați la Serviciul de Evidență a Persoanelor.  

Pentru informații exacte referitoare la înregistrare (acte necesare, dovada existenței mijloacelor financiare de 

subzistență, formulare, alte documente etc.) vă rugăm să vă informați direct la autoritățile locale din orașul în 

care veți studia. Mai puteți obține informații utile la secretariatul pentru studenți străini (International Office) al 

universității, respectiv la Ambasada Germaniei din București/Serviciile Consulare din Româna.   

Mult succes la admitere și pe durata studiului în Germania! 

Acești „Cinci Pași“ reprezintă numai o privire de ansamblu asupra drumului către un loc de studiu în Germania. 

Echipa Centrului de Informare DAAD vă stă pentru mai multe informații cu plăcere la dispoziție. Ne puteți vizita, 

suna sau scrie un e-mail! 

 

Centrul de Informare DAAD 
 
Str. Buzești nr. 61, bl.A6, et.9, ap.59 
011013 București 
 
E-Mail: info@daad.ro 
www.daad.ro 
www.facebook.com/DAADRomania 
www.instagram.com/daad.romania/  
 

mailto:info@daad.ro?subject=Studium%20in%20Deutschland
http://www.daad.ro/
http://www.facebook.com/DAADRomania
https://www.instagram.com/daad.romania/

