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Визнання на рівні німецького  
диплома про вищу освіту 

(= наприклад, ступінь бакалавра, магістра, 
дипломованого фахівця) 

Іноземний диплом не відповідає німець-
кому диплому про вищу освіту 

B 

(1) Коротке резюме +  
(2) Детальне резюме оцінки документа  

про освіту 

Уповноважений орган 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

Postfach 2240 
53117 Bonn 

Оцінка 
докуме-
нта про 
освіту 

Можливість (продовження) отримання  
вищої освіти у вищому навчальному  

закладі Німеччини 

Заявка Документи 
+ 

Вартість 

_____€ 

A 

Відхилення 

200 

Отримання німецького  
диплома про вищу освіту 
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оцінка документа про освіту Центральним відомством у справах  
іноземної освіти (ZAB) 

 

Для осіб, які отримали вищу освіту за кордоном, Центральне відомство у справах іноземної 
освіти (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, ZAB) за відповідним запитом видає інди-
відуальну оцінку документа про освіту. Оцінка документа про освіту — це офіційний документ, у якому опису-
ється іноземна кваліфікація фахівця з вищою освітою та наводиться підтвердження її професійного та академіч-
ного використання. Якщо інформацію про ваш диплом внесено до бази даних anabin, ви можете безкоштовно 
роздрукувати з неї оцінку документа про освіту. Ви можете подавати заяви на працевлаштування на німецькому 
ринку праці або стати самозайнятою особою з іноземним дипломом про вищу освіту навіть без оцінки документа 
про освіту чи її роздруківки з anabin. Це можливо лише в тому випадку, якщо кваліфікація є нерегламентованою 
в Німеччині. Оцінка іноземного диплома про вищу освіту може допомогти роботодавцям краще оцінити вашу 
кваліфікацію. Мова не йде про визнання вашого документа про освіту. Вартість оцінки документа про освіту ста-
новить 200 євро. 

Ви повинні надати офіційно засвідчену копію вказаних нижче документів. 

• Заповнений бланк заявки  • Посвідчення особи 

• Диплом про вищу освіту, для якого проводити-
меться оцінка, мовою оригіналу 

 • Додаток до диплома в стандартизованому 
європейському форматі, якщо його було ви-
дано 

• Додаток до диплому із зазначенням предметів та 
оцінок за весь час вищої освіти 

 • Переклад ваших документів німецькою мо-
вою 

• Атестат про закінчення школи   

Те, які документи вам необхідно надати, залежить від країни, у якій ви одержали свою кваліфікацію. На сайті ZAB 
можна знайти інформацію про те, які документи необхідно подати для конкретної країни: 
https://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertung/dokumente.html. 

Визнання вашого диплома про вищу освіту таким, що відповідає рівню німецького диплома про вищу освіту 

Після того як ви подасте заявку, ZAB перевірить ваші документи. Якщо буде прийнято рішення, що ваш диплом 
відповідає рівню німецького диплома про вищу освіту, ви отримаєте документ на підтвердження цього (= оцінку 
документа про освіту). Ви отримаєте коротке та детальне резюме оцінки документа про освіту. 

(1) Коротке резюме. Містить інформацію про рівень вашої освіти, програму пройденого навчання, навчаль-
ний заклад, населений пункт і державу, у якій було отримано освіту, дату початку та закінчення навчання, 
а також його тривалість. Ви можете прикласти цей документ до своїх документів, що супроводжують 
заяву на працевлаштування. 

(2) Детальне резюме. На додачу до інформації, що міститься в короткому резюме, тут також зазначено тип 
отриманої освіти, можливості продовження навчання в Німеччині, рекомендації щодо отримання ака-
демічного ступеня та можливості професійного визнання. 
 

(A) Відхилення 

ZAB може видати вам лише оцінку документа про вищу освіту, отриманого за кордоном. Якщо ви ще не отримали 
вищої освіти або маєте документ про освіту, що не відповідає німецькому диплому про вищу освіту, ZAB відхи-
лить вашу заявку. При цьому вам доведеться заплатити за обробку заявки. Якщо ви відповідаєте необхідним 
вимогам (= право на отримання вищої освіти), ви можете розпочати або продовжити навчання у ВНЗ у Німеччині. 
Для цього необхідно звернутися безпосередньо до вищого навчального закладу, в якому ви хочете навчатися. 
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