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Studera i Tyskland – En av SISA:s Landguider. 

Vårt mål är att är att stödja den akademiska och yrkesmässiga utvecklingen hos svenska medborgare som 

har förvärvat eller funderar förvärva högre utbildning i utlandet. SISA finns här för dig som vill 

studera, studerar, eller har studerat utomlands. 

 

Bli medlem för att få tillgång till ett växande nätverk av studenter och alumner, och deras samlade 

erfarenhet och kunskap. 
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“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.” 

– Albert Einstein 

Tyskland är en populär destination för svenska studenter. Det tyska utbildningssystemet är på många sätt 

byggt likt det svenska men med över 400 universitet och högskolor samt en myriad av kurser att välja 

mellan är möjligheterna många fler. 

Allmän information 
Längden på universitetsprogrammen är lika som i Sverige, med en 3-årig kandidat, en 2-årig master samt 

möjligheter till forskning för en doktorsexamen. Läsåret är i de allra flesta tyska universitet uppdelade i 

två terminer som är något förskjutna från de svenska, med höstterminen i september/oktober 

till februari/mars och vårterminen från mars/april till juli. 

De tyska universiteten fungerar som de svenska, och kan klassificeras som allmänna bredduniversitet 

(Universitäten) och teknisk- och vetenskapsuniversitet (Technische Universitäten/Technische 

Fachhochschule). Den förra erbjuder ett brett utbud av klassiska studier av humaniora och juridik till 

medicin och matematik. De tekniska och naturvetenskapliga universitet har naturligtvis fokus på natur- 

och tekniska ämnen, men erbjuder också alternativ inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Ansökningsprocess 
När man har bestämt sig för vilket/vilka universitet och studier man vill söka, går man till webbplatsen för 

det internationella kontoret på universitetet för att hitta en detaljerad beskrivning av 

ansökningsproceduren och antagningskrav. Den svenska gymnasieutbildning ger en tillträde till en högre 

utbildning i Tyskland. Var medveten om att vissa program kan ha särskilda inträdeskrav som man måste 

uppfylla. Vissa studier kan också ha antagningsprov (vanligtvis inom konstnärlig verksamhet och sport). 

Undersök noggrant den behörighet och antagningsförfaranden som gäller för det program som man vill 

anmäla sig till. Behörighetskrav till olika högskoleutbildningar är ungefär som i Sverige, men kräver dock 

ett tyskt eller engelskt språktest om man behöver läsa på ett eller fler av de två språken. 

Språk 
Den mesta undervisningen i Tyskland sker på tyska, men fler och fler universitet erbjuder individuella 

ämnen eller ämnesområden på engelska. Några engelskspråkiga universitet finns också, såsom Jacobs 

University i Bremen. 

Den stora majoriteten av utbildningsinstitutioner kräver dock att man antingen kan bevisa en solid 

kunskap i tyska, eller att man tar ett tyskt språktest innan du kan bli antagen. Några av de vanligaste är 

Test für Deutsch als Fremdsprache (TestDaF), Goethe-Zertifikat, och Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH). Goethe Zertifikat kan man ta på många olika 

nivåer och erbjuds av Goetheinstitutet i både Stockholm och Göteborg. 

För att studera på ett engelskspråkigt universitet måste man också visa sina kunskaper i engelska i form av 

ett språktest, läs mer om dessa här. 

http://www.jacobs-university.de/
http://www.jacobs-university.de/
http://www.goethe.de/ins/se/sv/sto.html
http://sweisa.se/toefl/
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Specifik information om vilka språkkrav som gäller för internationella studenter varierar 

mellan universiteten. De exakta kraven finns på institutionens hemsida. 

Ekonomi 
Det är inte gratis att studera i Tyskland, och universiteten kostar omkring €500 (ungefär 5000 kr) per 

termin. Som i alla andra länder, kan man få studiebidrag till Tyskland om din utbildning är godkänd av 

CSN, och på forskarnivå, kan man också få stipendium för att betala skolavgifter. 

Läsa mer om studiebidrag på CSN:s egen webbplats här. 

Praktik eller jobb 
Om man önskar att studera en termin, praktisera, eller bara arbeta i Tyskland är det en bra idé att ha en 

förkunskap om landet innan du åker dit. Det är viktigt att förstå den historia som präglar Tyskland och har 

bidragit till att återuppbygga landet som det är idag. Om man vill studera eller leva i Tyskland underlättar 

det mycket om du har förkunskap om städerna, och inte minst den tyska kulturen med dess tillhörande 

byråkrati och regelverk. 

Det är relativt lätt att hitta en plats att arbeta i de större städerna, som Berlin och Hamburg där det finns 

många nystartade företag som söker svenska lingvister. 

Bra hemsidor för att hitta praktikplatser är www.unicum.de, www.praktikum.info, www.stepstone.de, 

och www.ladenzeile.de. Besök även www.visual-meta.com och www.berlinstartupjobs.com för att 

hitta lediga tjänster. 

 

 

 

http://www.csn.se/utomlands
http://www.unicum.de/
http://www.praktikum.info/
http://www.stepstone.de/
http://www.ladenzeile.de/
http://www.visual-meta.com/
http://www.berlinstartupjobs.com/

