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Студенти та докторанти в Німеччині 

Студенти та докторанти також можуть стати самозайнятими під час навчання або під час 

докторантури, але лише в якості додаткового заробітку. Вони повинні подати заяву до 

Управління у справах іноземців відповідно до § 21 (6) Закону про перебування, і Управління у 

справах іноземців прийме рішення щодо цієї заяви. До відділу реєстрації іноземців необхідно 

подати наступні документи. 

Форма «Заява на отримання посвідки на проживання». Нижче Ви знайдете важливу 

інформацію для Вашої заявки:  

• Введіть «Мета перебування у Федеративній Республіці Німеччина (нім.: Zweck des 

Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland / англ.: Purpose of stay in the Federal 

Republic of Germany)» → «Навчання (нім.: Studium / англ.: studies)» та «Клопотання на 

підставі § 21 абз. 6 Закон про перебування для самозайнятості в якості 

додаткового заробітку з макс. 15 год/тиждень (нім.: Antrag auf § 21 Abs. 6 AufenthG 

für eine Selbständigkeit im Nebenerwerb mit max. 15h/Woche / англ.: Application for Act § 21 

para. 6 of the AufenthG for self-employment as a sideline enterprise with a maximum of 15 

hours of work per week)». 

• Для «Заплановане працевлаштування (нім.: Beabsichtigte Erwerbstätigkeit / англ.: 

Intended employment)» → введіть «Самозайнятий як [будь ласка, вкажіть, яким 

видом самозайнятості Ви бажаєте займатися] (нім.: Selbständig als [Beruf] / англ.: 

Self-employed as [profession])».  

• Для кращого розуміння ми візуалізували відповідні фрагменти тексту з форми в 

кінці документу. 

Дійсний паспорт з країни проживання. 

Актуальне біометричне фото. 

Доказ відсутності підстав для видворення, бажано у вигляді довідки про несудимість. 

Резюме німецькою мовою без «пробілів». Шаблон можна завантажити з веб-сайту 

Європейського Союзу. 

Опис Вашої бізнес-ідеї (приблизно 3 - 5 сторінок) німецькою мовою. У ній ви повинні чітко 

вказати, що хочете бути самозайнятим максимум 15 годин на тиждень і що не будете 

нехтувати навчанням. 

  

https://europa.eu/europass/uk
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Стосується лише фрілансерів: якщо у Вас вже є клієнти, будь ласка, подайте замовлення 

на оплату послуг. 

Стосується певних професій: доказ того, що ви відповідаєте формальним вимогам. 

Докази особливо важливі, якщо Ваша самозайнятість вимагає певної кваліфікації. 

 

 

Ми ретельно і сумлінно складали цей список. Однак, у зв'язку з можливими змінами у 

вимогах, ми не можемо гарантувати повноту та правильність інформації. Будь ласка, з'ясуйте 

у Вашому органі у справах іноземців, чи потрібні додаткові документи. 
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Заява на отримання посвідки на проживання 
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