Інформація для іноземних лікарів з країн, що не входять до ЄС
Лікарі з країн, що не входять до Європейського Союзу, можуть працювати в Саксонії або
проходити підвищення кваліфікації (спеціалізація) за умови, що вони володіють мовними
навичками, а також мають ліцензію на лікарську практику й посвідку на проживання.
Володіння мовою
Достатнє володіння німецькою мовою є обов’язковою умовою для іноземного лікаря в
Саксонії. Рівень німецької мови повинен бути принаймні B 2 за європейською системою. З 2016
року в Саксонії, а також у всіх інших федеральних землях тест на знання мови (з медичною
тематикою) є обов’язковим. Тест проводиться за допомогою Sächsische Landesärztekammer.
Дозвіл на роботу/ліцензія
- Відповідальним органом за видачу дозволу або ліцензії є Дирекція землі Саксонії.
- Наявність домовленості на отримання робочого місця у будь-якій лікарні може бути
перевагою під час отримання дозволу. У будь-якому випадку дирекція буде питати, де ви
хочете працювати в майбутньому.
- Дирекція також вирішує, чи мають громадяни, які не є членами ЄС, доводити відповідність
своєї освіти за допомогою екзамену. Тут також можна дізнатися про необхідні документи.
- Екзамен проводить Саксонська державна екзаменаційна служба академічних медичних
професій. Різні інститути надають підтримку в підготовці до екзамену на відповідність.
- Імміграційні органи регіону (округу/міста), в якому ви будете працювати, відповідають за
видачу посвідки на проживання.
 Дирекція Землі Саксонія
(https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=8105&art_param=684)
 Екзамен (https://www.lds.sachsen.de/lpa/?ID=7277&art_param=78)
 Документи (https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=8114&art_param=686)
 Підготовка до екзамену (http://www.kulturakademiedresden.de/0000019b6a0b23b14/index.html)
 Округи й міста федерального підпорядкування Саксонії
(https://www.freistaat.sachsen.de/index.html)
Визнання професійної кваліфікації
Загальну інформацію про визнання професійної кваліфікації іноземних лікарів можна знайти на
порталі «Визнання освіти в Німеччині». Для Саксонії відповідальним консультаційним
центром для первинної консультації є IQ Netzwerk Sachsen і відділ з іноземного персоналу при
центральному департаменті міжнародного працевлаштування й працевлаштування спеціалістів
(ZAV) Федерального агентства зайнятості.
 Визнання освіти у Німеччині (https://www.anerkennung-indeutschland.de/de/interest/finder/profession/412/profile)
 IQ Netzwerk Sachsen (https://www.netzwerk-iq-sachsen.de/annerkennung/)
 Відділ з іноземного персоналу (https://www.arbeitsagentur.de/vorort/zav/content/1533719171237)
Інтернатура/запрошений лікар
Для короткого стажування ліцензія на медичну практику не завжди потрібна. Дізнайтеся
більше про вимоги в обраній вами лікарні. Для проходження інтернатури чи роботи лікарем по
запрошенню потрібен принаймні дозвіл на роботу.

Пошук роботи
За робочі місця в лікарнях відповідає лікарняне товариство Саксонії. У переліку лікарень
Саксонії ви знайдете огляд усіх лікарень Саксонії, біржу вакансій і базу даних запропонованих

курсів підготовки спеціалістів. Шукаючи відповідну роботу, ви також можете знайти вакансії
безпосередньо на сайтах окремих лікарень і реабілітаційних клінік.
 Перелік лікарень Саксонії (https://www.krankenhausregistersachsen.de/app/suche/region/sachsen)
 Реабілітаційні центри Саксонії
(https://www.slaek.de/de/03/arztsuche/reha_einrichtungen.php)
Інша можливість — пошук роботи у газеті лікарів Саксонії. Під оголошеннями в розділі
«Вакансії» також містяться пропозиції щодо підвищення кваліфікації.
 Газета лікарів Саксонії (https://www.alphamedis.de/?aebl=sachs )
Або ви можете відвідати онлайн-портали вакансій у медичній галузі:









Arbeitsagentur
MediJobs
Springermedizin
StepStone
Adzuna
Jobbörse.de
SANOsax

Визнання фаху лікаря-спеціаліста, набутого за кордоном
За визнання фаху лікаря-спеціаліста, набутого за кордоном, відповідає:
Асоціація лікарів Саксонії
Публічно-правова організація
Відділ підвищення кваліфікації/тестування
Шутценхое 16, 01099 Дрезден
Тел. 0351 8267-313
E-Mail: weiterbildung@slaek.de
Найважливіша інформація також надається на вебсайті Саксонської асоціації лікарів:
 Посібник (http://www.slaek.de/de/01/auslaendischeaerzte/orientierungshilfe.php)
Додаткова інформація
Додаткову інформацію, частково також англійською, можна знайти тут:
 www.aerzte-fuer-sachsen.de/de/an-die-arbeit/auslaendische-aerzte.php
 www.aerzte-fuer-sachsen.de/en/index.php
 www.make-it-in-germany.com/en/
 www.lds.sachsen.de
 www.slaek.de/de/01/auslaendische_aerzte.php
Спеціалізовані мовні курси за підтримки Федерального управління з міграції та біженців:
 Німецька для роботи
(https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/DeutschBeruf/deu
tsch-beruf.html?nn=282656)
Пропозиції мовних курсів у Саксонії:
 Товариство ProBildung Leipzig e.V. (https://probildung.org/kurse/kompaktkurs-klinikumdeutsch/)
 Гете-Інститут Дрезден (http://www.goethe.de/ins/de/ort/dre/kur/deindex.htm )
 Die Sprachwerkstatt / Мовна майстерня (https://www.diesprachwerkstatt.de/dresden/deutsch-als-fremdsprache/deutsch-fuer-mediziner/)
 Sprachschatz / Лексикон (http://www.deutschkurse-leipzig.de/deutschkurse-preise/deutschfuer-aerzte/)
Подальші курси німецької мови для повсякденної праці:



Мовні курси при саксонських клініках (https://www.aerzte-fuersachsen.de/media/teaser-1/Berufsbegleitende_Sprachkurse.pdf)

Інформація про загальну робочу ситуацію щодо працевлаштування біженців
http://www.asylinfo.sachsen.de/beschaeftigung-von-fluechtlingen.html
Найчастіші запитання щодо працевлаштування іноземних лікарів
 Асоціація лікарів Саксонії (https://www.slaek.de/de/06/faq.php)
 Дирекція землі Саксонія (https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=8113&art_param=686)
 Марбургська асоціація лікарів (https://www.marburgerbund.de/bundesverband/service/aerztinnen-und-aerzte-mit-auslaendischerqualifikation/foreign-trained-1/faqs)

