)Visum zum Forschungsaufenthalt (§ 18d AufenthG
ڤیزای مانەوە بە مەبەستی توێژینەوەی زانستی (ماددەی  18یاسای مانەوە)
چەند خاڵێکی بنەڕەتی

Grundsätzliche Hinweise

Unterlagen, die nicht in deutscher Sprache ausgestellt sind, müssen zusammen mit einer
anerkannten deutschen Übersetzung eingereicht werden. Ausgenommen ist die
Datenseite des Passes.
Zeugnisse, Diplome o.ä. müssen im Original mit Apostille/ Legalisation eingereicht
werden. Sie erhalten die Originale nach der Bearbeitung Ihres Antrags wieder zurück.
Die Regelbearbeitungszeit beträgt ca. 8- 10 Wochen, in Einzelfällen auch länger.
Flugbuchungen sind zur Visumsbeantragung nicht erforderlich – bitte buchen Sie erst
nach Erhalt des Visums.
Die Vertretung behält sich vor, weitere Unterlagen anzufordern.
Unvollständige Unterlagen verzögern das Verfahren und können zur Ablehnung führen.
Bitte sehen Sie von Sachstandsanfragen während der Regelbearbeitungszeit ab.
Sie stellen einen erheblichen Mehraufwand für die Visastelle dar und können daher nicht
beantwortet werden.
Alle Unterlagen (Merkblätter, Antragsformulare) sind kostenlos. Alle Informationen zum
Antragsverfahren finden Sie auf der Internetseite des Generalkonsulates.
Bestechung bzw. der Versuch der Bestechung von Mitarbeitern des Generalkonsulates
kann neben den strafrechtlichen Konsequenzen ebenfalls die Versagung des Visums zur
Folge haben.























ئەو بەڵگەنامانەی بە زمانێکی دیکەی جیا لە ئەڵمانین ،پێویستە لەگەڵ وەرگێڕانێکی ئەڵمانی دانپێدانراو پێشکەش بکرێن .تەنیا
پەرەی زانیارییەکانی پاسپۆرت پێویست بە وەرگێڕان ناکات.
بڕوانامە و بەڵگەنامەی دیکەی هاوشێوە پێویستە بە نوسخەی ئەسڵی و پشتڕاستکراوە (تەصدیقکراو) پێشکەش بکرێن .دوای
تەوابوونی کارکردن لەسەر داواکارییەکە ،نوسخە ئەسڵییەکانتان بۆ دەگەڕێنرێنەوە.
ماوەی ئاسایی بۆ کارکردن لەسەر داواکارییەکان  8تا  10هەفتە دەخایەنێت ،لەهەندێک حاڵەتدا زیاتریش.
بلیتی فڕۆکە با پێش کارکردن لەسەر داواکارییەکە نەکڕدرێن – تکایە دوای وەرگرتنی ڤیزاکە بلیتی گەشت بکڕن.
کونسوڵگەری مافی ئەوە بۆ خۆی دەهێڵێتەوە ،داوای بەڵگەنامەی زیاتر بکات.
کەمووکوڕیی لە بەڵگەنامەکاندا دەکرێت پرۆسەی داواکارییەکە دوابخات و یان ببێتە هۆی ڕەتکردنەوەی داواکارییەکە.
تکایە لە ماوەی چاو ەڕوانکراوی کارکردن لەسەر داواکارییەکان ،دەستبەرداری پرسیارکردن بن سەبارەت بە ئاستی
کارکردن لەسەر داواکارییەکانتان .ئەم کارانە بارگرانییەکی زۆر لەسەر بەشی ڤیزا دروست دەکەن ،بۆیە ئەم جۆرە پرسیارانە
بێ وەاڵم دەمێننەوە.
تەواوی بەڵگەنامەکان (پەڕەی زانیاری و فۆڕمەکان) بێبەرامبەرن .تەواوی زانیارییەکان سەبارەت بە چۆنێتی پێشکەشکردنی
داواکاری لەسەر ماڵپەڕی کونسوڵگەریی گشتی دەست دەکەون.
بەرتیلدان یاخود هەوڵی بەرتیلدان بە کارمەندانی کونسوڵگەریی گشتی ،جگە لە لێکەوتە یاساییە سزاییەکانی ،دەکرێت ببێتە
مایەی رەتکردنەوەی داواکاری ڤیزاکەش.

زانیاری گشتی

Allgemeine Informationen
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Allgemeine Informationen
Forscher sind Drittstaatsangehörige, die

زانیاری گشتی

1. über einen Doktorgrad oder einen geeigneten Hochschulabschluss, der Zugang zu
Doktorandenprogrammen ermöglicht, verfügen und
2. von einer Forschungseinrichtung ausgewählt und in das Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaates zugelassen werden,
3. um eine Forschungstätigkeit, für die normalerweise ein solcher Abschluss erforderlich ist,
auszuüben.
Hinweis: Dazu zählen auch Doktoranden, es sei denn, sie sind an einer deutschen
Hochschule eingeschrieben, um als Haupttätigkeit ein Vollzeitstudienprogramm zu
absolvieren, das zu einem Doktorgrad führt.
Wenn Sie an einem Vollzeitstudienprogramm teilnehmen, lesen Sie bitte das Merkblatt
„Studium und Studienbewerbung“.
 ئەوانەی کە، هاوواڵتی واڵتانی سێیەمن،توێژەرەکان
.خاوەنی بڕوانامەی دکتۆران یان بڕوانامەیەکی زانکۆی گونجاوییان هەیە کە دەتوانن لە پرۆگرامێکی دکتۆرا وەربگیرێن.١
. لە یەکێك لە دەزگاکانی لێکۆڵینەوە هەڵبژێردرێت و لە ناوچەی واڵتانی ئەندام رێگای پێبدرێت.٢
. کە بەشێوەیەکی ئاسایی پێویستە لە تەواوکردنی خوێندنەکە، بۆ بەئەنجام گەیاندنی کاری لێکۆڵینەوە. ٣
 بۆ ئەوەی وەکو کاری سەرەکی، کە لە زانکۆیەکی ئەڵمانی تۆمارکراون، ئەوە خوێندکارانی دکتۆراش دەگرێتەوە:تێبینی
. کە بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەی دکتۆرایە،پرۆگرامێکی خوێندنی بەردەوام تەواوبکەن
: تکایە ئەم باڵوکراوەیە بخوێننەوە،ئەگەر دەتانەوێت کە لە پرۆگرامێکی خوێندنی بەردەوام بەشداری بکەن
„Studium und Studienbewerbung“.

Die nachfolgende Liste ermöglicht es Ihnen, durch Ankreuzen nachzuprüfen, ob Ihre
Antragsunterlagen vollständig sind. Alle hier aufgeführten Dokumente sind in der erbetenen
Form und Reihenfolge vorzulegen.
 پێویستە تەواوی. ئاخۆ بەڵگەنامەکانتان تەواون یان نا، لە رێگای نیشانکردنەوە لەوە دڵنیا ببنەوە،ئەم لیستەی خوارەوە بۆ ئەوەیە
.ئەو بەڵگەنامانە بە شێوەی ئاماژەپێکراو و بە گوێرەی ئەم ریزبەندییە پێشکەش بکرێن

Checkliste Visumantrag
Die nachfolgenden Unterlagen sind für jeden Antrag vollständig vorzulegen, auch im
Fall von gemeinsam reisenden Personen (z.B. Ehegatten oder Kinder).
Alle Unterlagen sind mit einer Übersetzung in die deutsche oder englische Sprache
vorzulegen.
Alle kurdischen Personenstandsurkunden müssen durch das irakische DFR
vorbeglaubigt sein, alle anderen irakischen Urkunden durch das irakische
Außenministerium in Bagdad.
لیستی ئەو بەڵگەنامانەی بۆ داواکردنی ڤیزا پێویستن
 لەگەڵ هەر داواکارییەک پێشکەش بکرێن هەتا ئەگەر،پێویستە تەواوی ئەو بەڵگەنامانەی لە خوارەوە ئاماژەیان پێکراوە
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هاتوو داواکارییەکە بۆ گەشتکردنی پێکەوەییش بێت (بۆ نموونە خێزانی بێت).
دەبێ تەواوی بەڵگەنامەکان لەگەڵ وەرگێڕانێکی ئەڵمانی یاخود ئینگلیزی پێشکەش بکرێن.
تەواوی بەڵگەنامانەی باری کەسیی کە لە هەرێمی کوردستان دەرچوون ،پێویستە لەالیەن فەرمانگەی پەیوەندییەکانی
دەرەوە پشتڕاست بکرێنەوە (تەسدیق بکرێن) ،بەڵگەنامەی دیکەی عێڕاقی پێویستە لەالیەن وەزارەتی دەرەوەی عێڕاق
پشتڕاست بکرێنەوە.
Fehlt:
کەمە:
Zwei (2) Antragsformulare einschließlich Belehrungen nach § 54 AufenthG,
vollständig ausgefüllt und unterschrieben. Deutsch oder Englisch, vollständig
lesbar ausgefüllt, eigenhändig unterschrieben.
!Nutzen Sie bitte keine Formulare für Schengenvisa
دوو نوسخە لە فۆڕمی داواکاریی ڤیزا لەگەڵ رۆنکردنەوەی پێویست بە گوێرەی ماددە  54لە یاسای مانەوەی
ئەڵمانیا ،کە بەتەواوی پرکرابنەوە و لە الیەن کەسی داواکار واژۆ کرابن.
تکایە فۆڕمی داواکاریی ڤیزای شێنگن بەکار مەهێنن.
Ggf. zwei (2) Erklärungen zur Erreichbarkeit und Bevollmächtigung, vollständig
ausgefüllt und unterschrieben
هەروا دوو نوسخە لە رونکردنەوەی پەیوەندیپێوەکردن و بریکاریی ،کە بەتەواوی پڕکرابنەوە و واژۆکرابن.
3 identische biometrische Passfotos, nicht älter als 6 Monate,
2 Fotos kleben Sie auf die Anträge, 1 Foto bitte lose beifügen.

سێ وێنەی بایۆمەتری هاوشێوە کە لە شەش مانگ کۆنتر نەبن،
دووان لە وێنەکان بە داواکرییەکانەوە بلکێندرێن و یەکێکیشیان هەروا لەگەڵیان دابنرێت.
Gültiger Reisepass (eigenhändig unterschrieben, und mit noch mind. 2
)komplett freien Seiten
پاسپۆرتێك ماوەی کارپێکردنی مابێت (واژۆ کرابێت و النی کەم دوو الپەڕەی سەرتاپا بەتاڵی مابن)
Zwei (2) einfache Kopien Ihres gültigen Reisepasses. Kopieren Sie bitte die
laminierte Datenseite und alle Seiten, die Visa, Stempel oder Eintragungen
enthalten.

دوو نوسخەی کۆپی پاسپۆرت .تکایە کۆپی الپەڕەی زانیارییەکەسییەکان و هەموو ئەوالپەڕانەی ڤیزا،
مۆر یاخود تۆماری دیکەیان لەسەرن.
Unterschriebene Forschungsvereinbarung oder entsprechender Vertrag mit
einer deutschen Forschungseinrichtung im Original und zwei (2) Kopien.
Die Forschungsvereinbarung/der entsprechenden Vertrag müssen bestimmte
Mindestangaben enthalten. Ein Muster finden Sie hier.
بەڵێننامەی توێژینەوەی زانستی بەواژۆکراوی یان بەڵێننامەیەکی هاوتا لەگەل دەزگایەکی لێکۆڵینەوەی ئەڵمانی
بە نوسخەی ئەسڵی و دوو کۆپی بەڵێننامەکە .ڕێكکەوتنی بەڵێننامەی توێژینەوەکە پێویستە زانیاری دیاریکراوی
لەخۆ گرتبێت .نمونەیەك لێرەدا دەدۆزیتەوە.
Qualifikationsnachweise: Nachweis Doktorgrad oder Hochschulabschluss, der
Zugang zu Doktorandenprogrammen eröffnet (mit Beiblatt) im Original und mit
zwei (2) Kopien.
بەڵگەی توانست :نوسخەی ئەسڵی و دوو کۆپی بڕوانامەی دکتۆرا یان بڕوانامەی زانکۆ کە بۆ دەستپێکردن لە
پرۆگرامێکی خوێندنی دکتۆرا پێویستن (لەگەل پاشکۆکەی)
schriftliche Kostenübernahmeverpflichtung für Kosten, die öffentlichen Stellen
bis zu sechs Monate nach der Beendigung der Aufnahmeeinrichtung entstehen
im Original und zwei (2) Kopien – hiervon kann abgesehen werden, wenn die
Tätigkeit der Forschungseinrichtung überwiegend aus öffentlichen Mitteln
finanziert wird oder ein besonderes öffentliches Interesse besteht
نوسخەی ئەسڵی و دوو کۆپی ئاسایی نوسراوی بەڵێندانی لە ئەستۆگرتنی تێچووەکان ،بۆ ئەو کارانەی کە تا
ماوەی شەش مانگ لە دوایی کۆتایهاتنی لەو رێکخراوەی کە بانگهێشتی کردووە .لێرەدا ئەگەر هاتوو کار
وچاالکی دەزگای توێژینەوەکە لەالیەن حکومەتەوە دارایی بکرێت یان بەدیاریکراوی لەبەرژەوەندی گشتیدا
بێت ،ئەوا پێویست ناکات لەم جۆرە لە نوسراوە پێشکەش بکرێت.
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Nachweis ausreichender finanzieller Mittel
Finanzierung:
Für den Aufenthalt in Deutschland müssen dem Antragsteller monatlich mind.
947 € zur Verfügung stehen, wenn keine Beschäftigungsverhältnis begründet
wird.
Der
Nachweis
über
diese
Mittel
kann
durch
die
Aufnahmevereinbarung/den entsprechenden Vertrag nachgewiesen erbracht
werden. Soweit ein Beschäftigungsverhältnis vorgesehen ist, muss mindestens
der gesetzliche Mindestlohn in Höhe von 1.647 € nachgewiesen werden. Bei
Antragstellung sind finanzielle Mittel für die gesamte Zeit des Aufenthalts
nachzuweisen.
Bei Finanzierung per Sperrkonto: Eröffnen Sie das Sperrkonto rechtzeitig
VOR der Visumsbeantragung. Bei der Visumsbeantragung wird
ausschließlich die offizielle Eröffnungsbestätigung unter Angabe des
eingezahlten Gesamtbetrages und des monatlich verfügbaren Betrages
akzeptiert. Eine Bestätigung ohne Nennung dieser Beträge ist nicht
ausreichend.
بەڵگەی توانای دارایی پێویست
 یوڕۆ بەردەست947  بۆ مانەوەی لە ئەڵمانیا پێویستە بۆ هەر داواکارێک مانگانە النی کەم:دابینکردنی دارایی
 بەڵگەی هەبونی ئەم جۆرە لە داراییە پێویستە لە رێگەی. کاتێك ئەگەر جۆری پیشەکە دیارینەکرابێت،بن
 ئەوا دەبێ، ئەگەرهاتوو جۆری پیشەیەك دیاریکرا.بەڵێننامەی وەرگرتن دیاریبکرێت و ئاماژەی پێبکرێت
 لەکاتی پێشکەشکردنی داواکاری پێویستە بەڵگەی. یۆرۆ بێت1647 بەالیەنی کەمەوە موچەی بنەڕەتی مانگانە
.هەبوونی توانای دارایی بۆ تەواوی کاتی مانەوەکە نیشانبدرێت
 واتە بەر، ژمارە حیسابێکی داخراوی بانکی لەکاتی گونجاو:دابینکردنی دارایی لەرێی حیسابی داخراوی بانکی
 لەکاتی پێشکەشکردنی داواکارییەکە تەنیا پشتگیریی فەرمی.دەکەنەوە،لە پێشکەشکردنی داواکاریی ڤیزا
کردنەوەی هەژمارە بانکییەکە لەگەڵ ئاماژەکردن بە خستنەسەری تەواوی پارەکە و هەروا ئەو برە پارەیەی
 بەس، هیچ پشتگیرییەک بەبێ ئاماژەکردن بەو برە پارەیە.مانگانە دەکرێت بەردەست دەبێت پێشکەش دەکرێن
.نییە
Nachweis über ausreichenden Krankenversicherungsschutz
Wenn für Sie Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung als
Arbeitnehmer besteht, ist zu beachten, dass diese erst mit Wohnsitznahme in
Deutschland und Aufnahme der Beschäftigung gilt. Erfolgt die Einreise bereits
zuvor, ist eine private Krankenversicherung abzuschließen bis das
Arbeitsverhältnis beginnt und die Aufnahme in die gesetzliche
Krankenversicherung möglich ist. Reisekrankenversicherungen können den
Versicherungsschutz in ihren Versicherungsbedingungen ausschließen, wenn
ein langfristiger oder dauerhafter Aufenthalt geplant ist. Auch sog. „IncomingVersicherungen“ können einen solchen Ausschluss enthalten.
:بەڵگەی هەبوونی پاراستنی بیمەی تەندروستی
 دەبێ رەچاوی ئەوە بکرێت کە،کاتێك بۆتۆ کە بیمەی پێویست سەربە بیمەی تەندروستی حکومییە وەکو کارمەند
 ئەگەر هاتوو.بیمەکە دەکەوێتە بواری جێبەجێکردن لەو کاتەی کە دەچیتە ئەڵمانیا و دەستبەکارەکەت دەکەیت
 وە، تاکو پیشەکەت دەستپێدەکات، بیمەی تەندروستی تایبەت دەبێت هەبێت،گەشتکردنەکە پێش ئەوە ئەنجامدرا
 بیمەی تەندروستی گەشتکردن دەکرێت کە.دواتر دەگونجێت کە بیمەی تەندروستی حکومی بەدەستبهێنرێت
 ئەگەر هاتوو کاتی مانەوەکە بۆ ماوەیەکی درێژبوو یان بۆ،مەرجەکانی کارپێکردنی بیمەکە کاری پێنەکرێت
 دەکریت کەIncoming Versicherungen  هەروەها ئەو بیمەی تەندرستییەی کە پێی دەڵێن.هەمیشەیی بوو
.کارییان پێنەکرێت
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Visumgebühren in Dollar
Die Visumgebühren betragen 75 Euro und sind zum aktuellen
Wechselkurs in Dollar zu bezahlen! Euro und Irakische Dinar können
weder angenommen, noch getauscht werden.

رەسمی ڤیزا بە دۆالر

 یوڕۆ. یوڕۆ کە بەگوێرەی نرخی گۆڕینەوەی کاتی دانی رەسمەکە بە دۆالر دەدرێت75 رەسمی ڤیزا بریتییە لە
.و دیناری عێڕاقی وەرناگیرێن و ناگۆڕدرێنەوە
Vollständigkeit
تەواویی بەڵگەنامەکان
Der Antrag ist vollständig: ☐Ja ☐ Nein, es fehlen noch oben angekreuzte
Angaben/Unterlagen
 پێشکەش نەکراون، ئەو بەڵگەنامە یاخود زانیارییانەی نیشانە کراون،☐  نەخێر،☐  بەڵێ:داواکارییەکە تەواوە
Erklärung bei Unvollständigkeit:
Ich wurde darüber informiert, dass mein Antrag unvollständig ist. Mir ist bewusst, dass das
Einreichen eines unvollständigen Antrags zur Ablehnung führen kann. Trotzdem möchte ich
meinen Antrag einreichen.
_____________________________ Ort, Datum, Unterschrift

:رونکردنەوە لە کاتی هەبوونی کەموکووڕی لە بەڵگەنامەکاندا
 من ئاگادارام لەوەی کە پێشکەشکردنی داواکاریی.من لەوە ئاگادار کراومەتەوە کە داواکارییەکەم کەموکووڕی هەیە
. سەرەڕای ئەوەش دەمەوێت داواکارییەکەم پێشکەش بکەم.ناتەواو لەوانەیە ببێتە مایەی رەتکردنەوەی داواکارییەکە
 واژۆ، بەروار، شوێن،_______________________________

