ویزای دانشجویی و انواع آن
بعنوان یک دانشجوی خارجی ،برای تحصیل و اقامت در کشور آلمان شما به ویزای تحصیلی نیاز
دارید .تقاضا برای این نوع ویزا توسط سفارت آلمان در کشور محل اقامت شما بررسی می شود.
جهت تکمیل تقاضا نامه ویزا و انجام تشریفات آن ،دفتر حقوقی جابری پشتیبان شما خواهد بود.
دو نوع ویزای تحصیلی در کشور آلمان وجود دارد:
.1ویزای نوع اول:
اگرهنوز نامه پذیرش دانشگاه یا موسسه آموزش عالی را دریافت نکرده اید و تمایل به اقدام
نمودن برای شروع تحصیالت عالی در یکی از دانشگاههای آلمان را دارید می توانید ویزای
سه ماهه ای دریافت نموده و طی این مدت نسبت به آماده کردن مدارک و دریافت نامه پذیرش
از دانشگاه اقدام نمایید .چنانچه این مدت کافی نباشد این نوع ویزا تا  6ماه قابل تمدید خواهد
بود و پس از آن چنانچه موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه شدید بدون بازگشت به کشور خود
می توانید ویزای خود را تبدیل به ویزای نوع دوم نمایید.
.2ویزای نوع دوم:
اگر چنانچه موفق به اخد پذیرش قطعی یا تایید از دانشگاه یا کالج از کشور آلمان شده اید.
شما می بایست برای این نوع ویزا اقدام نمایید .این ویزا نیز در ابتدا به مدت  3ماه در سفارت
آلمان صادر می شود و پس از ورود به خاک آلمان برای طول مدت تحصیل قابل تمدید خواهد
بود.
برای تمدید این نوع ویزا ،مدارک زیر می بایست به اداره امور اتباع خارجه در شهر محل
تحصیل شما ارائه شود:
الف) گواهی بیمه تامین هزینه های درمان دانشجو
ب) گواهی تمکن مالی
ج) مدارک تحصیلی قبلی
د) گواهی آموزش زبان آلمانی یا انگلیسی (برای تحصیل به زبان انگلیسی) و یا گواهی
شرکت در کالسهای آموزش زبان.
ه) برای ویزای سه ماهه نوع اول بدون نامه پذیرش دانشگاه ،داشتن مدارک و شرایط ورود
به دانشگاه مربوطه ضروری است.
و) برای ویزای نوع دوم ،نامه تایید شده پذیرش از دانشگاه یا کالج الزامی است.

باتوجه به تحصیالت ،رشته و مقطعی که در آن قصد تحصیل دارید ،پروسه اخذ پذیرش و
ویزای تحصیلی از کشور آلمان دارای پیچیدگی ها و مستلزم طی تشریفات خاصی است که در
این زمینه مشورت با وکالی متخصص و مشاورین مهاجرتی مجرب می تواند راهگشا باشد.

چنانچه عالقمند به اخذ اطالعات بیشتر و ارزیابی شرایط خود هستید ،از طریق تلفن
یا ایمیل با دفتر حقوقی جابری تماس بگیرید.

