Інформація для переселенців з України
про консультації щодо визнання
•
•

Ви маєте закінчену вищу або професійну освіту в Україні і хочете працювати за фахом у
Німеччині?
Хочете знати, чи Ваш диплом визнається у Німеччині?

Тоді Вам до нас!
Ми є міською професійною консультацією щодо визнання професії:
Сервісний центр доступу до іноземних кваліфікацій.
Ми не є установою визнання. Тобто ми не видаємо документів про визнання:
Ми проводимо консультації про шляхи і можливості професійного визнання Вашої кваліфікації,
здобутої в Україні або в інших державах. Крім цього, ми проводимо консультації про необхідні
кваліфікаційні заходи.
Якщо Ви бажаєте отримати консультацію, просимо заповнити наш консультаційний формуляр
Beratungsformular і перешліть його за адресою: servicestelle-anerkennung.soz@muenchen.de
Просимо спочатку прочитати таку важливу інформацію:

1. Робота без визнання
Тут Ви можете подаватися на роботу безпосередньо на посади.
У багатьох професіях Ви можете працювати в Німеччині без державного визнання.
Наприклад: економіка, фінанси, бухгалтерія, інформаційні технології, природничі науки. В
таких галузях робота можлива частково з використанням англійської мови.
Ми радо проконсультуємо Вас про такі можливості.
•

На сьогодні особи зі здобутою в Україні педагогічною освітою мають можливість працювати у
спеціалізованих класах для українських учнів, така робота не вимагає визнання
https://www.km.bayern.de/ukraine/willkommenskraft-werden.html

2. Робота з визнанням

Тут радимо звернутися для отримання індивідуальної консультації у сервісному центрі.
•

У інших випадках в Німеччині необхідне визнання. Це означає: працевлаштування за цими
професіями можливе виключно при умові державного визнання. Наприклад: всі медичні
професії, догляд, вчителі, вихователі, соціальні педагоги, інженери.

•

Для початку процедури визнання важливий добрий рівень знань німецької мови хоча б на
рівні B1.
Лікарям та представникам деяких інших медичних професій для визнання необхідний
спеціалізований професійний сертифікат знань мови С1.

Питання покриття коштів за процедуру визнання вирішується в індивідуальному порядку, це ж
стосується і випадків відсутності оригіналів документів. Тоді ми Вам допоможемо.
Консультування про курси німецької мови і можливості їх фінансування зазначені за посиланням IBZ
Sprache und Beruf.
За посиланнями Ви знайдете інформацію про роботу в Німеччині Arbeiten in Deutschland і вакансії
offene Stellen.

