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Agenda

1. Studia w Niemczech

2. Studia prawnicze w Niemczech

• Europa-Universität Viadrina Frankfurt Oder

3. Rekrutacja na studia w Niemczech

• Wymagane dokumenty

• Polska matura i Bayerische Formel

• Certyfikaty językowe

• Przebieg procesu rekrutacyjnego

4. Życie w Niemczech

• Mieszkanie w Niemczech

5. Przydatne linki

6. Q&A



Studia w Niemczech



Praktyczne 

wykorzystanie wiedzy

Najważniejszy 

partner gospodarczy 

Polski

Opieka nad 

studentami 

zagranicznymi

Brak czesnego

Wysoki poziom 

nauczania, renoma 

niemieckich uczelni

Możliwość poznania 

osób z całego świata

Dlaczego warto studiować w Niemczech?



O czym należy pamiętać?

Do egzaminów z jednego przedmiotu można podchodzić tylko 

trzy razy. Jeżeli nie zda się za trzecim razem, nie można już 

nigdzie w Niemczech studiować kierunku z tym przedmiotem. 

Inny rozkład roku akademickiego niż w Polsce

Przykładowo na Viadrinie:

Semestr zimowy

połowa października – koniec lutego

Semestr letni

połowa kwietnia – koniec lipca



Studia prawnicze w Niemczech



Studia prawnicze w Niemczech (1/2)

• Są zorientowane na praktykę – nauka

opiera się na rozwiązywaniu kazusów

prawnych (Falllösung) a nie uczeniu

się ustaw na pamięć.

• Rozpoczynają się w semestrze

zimowym (w październiku).

• Trwają ok. 5 lat.

• Zwykle kończą się Staatsexamen

(egzaminem państwowym).

• Prawnicy cieszą się w Niemczech

bardzo dużym poważaniem.



Studia prawnicze w Niemczech (2/2)

• Egzaminy na studiach odbywają się

w formie pisemnej.

• Przedmioty zalicza się pisząc Klausuren

na koniec semestru albo Hausarbeiten

w trakcie ferii zimowych/wakacji.

• W trakcie studiów należy odbyć

praktyki. Można to zrobić w Polsce.

• Każdy student musi wybrać

Schwerpunkt, czyli dziedzinę prawa,

która najbardziej go interesuje.

• Możliwość wyjazdu w ramach programu

Erasmus lub na inne wymiany

studenckie do krajów z całego świata.



Europa-Universität Viadrina Frankfurt Oder

Deutsch-Polnisches Jurastudium

możliwość zdawania erstes juristisches Staatsexamen

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok

Bachelor of Laws (LL.B)

Magister des Rechts

(mgr prawa)

+

Master of Laws (LL.M)



Deutsch-Polnisches Jurastudium



Europa-Universität Viadrina Frankfurt Oder



5586

Studierende 

insgesamt

Rekrutacja na studia w Niemczech



Rekrutacja na studia w Niemczech

• Rekrutacja na studia w Niemczech opiera się na wynikach egzaminów

maturalnych.

• Rekrutacja na semestr zimowy trwa zazwyczaj do ok. połowy lipca.

• Rekrutacja różni się w zależności od kierunku:

• Studia prawnicze na większości uczelni mają NC.

• Istnieją jednak wyjątki np. Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze

na Universität Viadrina są wyjęte z UniAssist a rekrutacja odbywa się bezpośrednio

na uczelni.

• Lista wymaganych dokumentów różni się w zależności od uczelni.

Kierunki z NC Kierunki bez NC

→ rekrutacja przez portale 

Hochschulstart oraz UniAssist

→ rekrutacja przez portal UniAssist



Najczęściej wymagane dokumenty

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (ukończenia liceum)

• Skan oryginału

• Kopia poświadczona przez notariusza 

• Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego 

Świadectwo dojrzałości (maturalne)

• Skan oryginału 

• Kopia poświadczona przez notariusza

• Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego

Kopia certyfikatu językowego poświadczona przez notariusza  

Kopia strony paszportu z danymi i zdjęciem lub dowodu osobistego

Wniosek (z uniwersytetu lub z platformy UniAssist/Hochschulstart) 

Kopie muszą być potwierdzone pieczęcią okrągłą notariusza/tłumacza.



Polska matura

• Polska matura uprawnia do studiowania w

Niemczech.

• W procesie rekrutacji liczy się średnia

ze wszystkich egzaminów maturalnych.

• Przedmioty, które zdaje się na maturze nie mają

znaczenia tzn. np. na prawo można zdawać też

z maturą z biologii.

• Podczas obliczania średniej wyniki matur

podstawowych, rozszerzonych i ustnych mają

taką samą wagę.

• Wyniki z polskiej matury przeliczane są na

niemiecką skalę ocen wg tzw. Bayerische

Formel.



Bayerische Formel

X = 1 + 3 × (
𝑁𝑚𝑎𝑥 −𝑁ś𝑟𝑒𝑑.

𝑁𝑚𝑎𝑥−𝑁𝑚𝑖𝑛
)

𝑁𝑚𝑎𝑥 = najwyższy możliwy do uzyskania wynik na maturze (100%)

𝑁ś𝑟𝑒𝑑. = średnia ze wszystkich matur

𝑁𝑚𝑖𝑛 = najniższy wynik umożliwiający zdanie matury (30%)

Przykład: średnia ze wszystkich matur 85%

Przeliczenie na skalę niemiecką:

1 + 3 × (
100−85

100−30
) = 1,64



Certyfikaty językowe

• DSH 2 lub 3 → poziom C1/C2

• DSD II → poziom C1

• Test DaF (TDN 4 lub 5) → poziom C1

• telc Deutsch C1 Hochschule → poziom 

C1

• telc → poziom C2

• Goethe-Zertifikat C2 → poziom C2



Przebieg procesu rekrutacyjnego

• Przebieg procesu rekrutacyjnego zależy od wybranej uczelni.

• Rekrutacja może odbywać się przez portale Hochschulstart,

UniAssist lub bezpośrednio na niemieckiej uczelni w Dziale

Współpracy z Zagranicą.



Hochschulstart UniAssist Dział Współpracy z 

Zagranicą

www.hochschulstart.de www.uni-assist.de/ strona uczelni

1. Założyć konto na 

platformie „Hochschulstart

AntOn”.

2. Wypełnić formularz 

dotyczący wybranego 

kierunku.

3. Wydrukować i podpisać 

wygenerowany wniosek. 

(Nic nie załączać)

4. Wysłać wniosek wraz z 

kopiami dokumentów do 

siedziby „Hochschulstart”.

5. Oczekiwać na weryfikację 

dokumentów i odpowiedź 

z uczelni.

1. Założyć konto na 

platformie „UniAssist”.

2. Wypełnić formularz 

dotyczący wybranego 

kierunku.

3. Wysłać w formie 

elektronicznej 

dokumenty.

4. Uiścić opłatę wpisową.

5. Oczekiwać na 

weryfikację 

dokumentów i 

odpowiedź.

1. Założyć konto na 

stronie konkretnej  

uczelni.

2. Załadować dokumenty, 

wypełnić formularz, 

wygenerować wniosek.

3. Podpisać wniosek i 

przesłać na konkretną 

uczelnię.

4. Oczekiwać na 

weryfikację 

dokumentów i 

odpowiedź z uczelni.

Przebieg procesu rekrutacyjnego



System Hochschulstart



System Hochschulstart



System Hochschulstart



System UniAssist



System UniAssist



System UniAssist



System UniAssist



System UniAssist



Deutsch-Polnisches Jurastudium



Mieszkanie w Niemczech

• Akademiki państwowe

• Za akademiki państwowe w danym mieście odpowiada lokalna

organizacja Studierendenwerk/Studentenwerk.

• „Rekrutacja” do akademików odbywa się online.

• Liczba miejsc w akademikach jest ograniczona.

• Czas oczekiwania na pokój różni się w zależności od miasta.

• Najczęściej najtańsza opcja mieszkaniowa.

• Akademiki prywatne

• Wohngemeinschaft (tzw. WG)

• Wynajęcie mieszkania

Autor: Peter Himsel



Akademiki



Przydatne linki



Przydatne linki (1/3)

Studia w Niemczech:

• Study in Germany

• My Guide

• Hochschulkompass

• DAAD

• Grupa na Facebooku “Polscy studenci i absolwenci w Niemczech”

• Grupa na Facebooku “Polscy studenci w Berlinie”

Rekrutacja:

• UniAssist

• Hochschulstart

• Bayerische Formel

https://www.study-in-germany.de/en/
https://www.myguide.de/en/
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://www.facebook.com/groups/463820427077162
https://www.facebook.com/groups/1452403318206847
https://www.uni-assist.de/
http://hochschulstart.de/startseite
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Formel


Przydatne linki (2/3)

Certyfikaty językowe:

• TestDaF

• DSH

• DSD

• telc Deutsch C1 Hochschule

Finanse:

• BAföG

• Stypendia DAAD

• Funding Guide

• Deutschlandstipendium

• Stipendium Plus

• myStipendium

https://www.testdaf.de/de/
http://dsh.de/
https://www.kmk.org/themen/deutsches-sprachdiplom-dsd.html
https://www.telc.net/hochschulzugang.html
https://www.xn--bafg-7qa.de/
https://www.daad.pl/pl/stypendia/
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/
https://www.deutschlandstipendium.de/index.html
https://www.stipendiumplus.de/startseite.html
https://www.mystipendium.de/


Przydatne linki (3/3)

Mieszkanie:

• WG-Gesucht

• WG-Suche

• ImmoScout24

• ImmoWelt

• Uniplaces

Praca:

• Jobmensa

• Stepstone

• Indeed

Ubezpieczenie:

• Informator “Z EKUZ w Niemczech”

https://www.wg-gesucht.de/
https://www.wg-suche.de/
https://www.immobilienscout24.de/
https://www.immowelt.de/
https://www.uniplaces.com/pl/
https://www.jobmensa.de/?link_source=adwords_DSA_GEO_75882234222_KW__Pos_&gclid=Cj0KCQiAjKqABhDLARIsABbJrGmTa4Pe9uRRELz2kOluycG_vCh_t0JHjYqxsDaaZtB3iJOSkZswV68aAp_UEALw_wcB
https://www.stepstone.de/
https://de.indeed.com/?from=gnav-homepage
https://www.dvka.de/media/dokumente/merkblaetter/urlaub_in_deutschland_1/EHIC_Dt_polnisch.pdf


Dziękuję za uwagę!

Q&A:

Chętnie odpowiem na Wasze pytania!


