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Organ odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków w Austrii: Bundesministerium für Gesundheit w Wiedniu. Koszt nostryfikacji dyplomu: ok. 150 EUR
Organ odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków w Niemczech: Ministerstwo Zdrowia lub jego delegatura właściwa miejscowo dla miejsca zameldowania. Koszt
nostryfikacji ok. 60 EUR.

MAGISTER PIELĘGNIARSTWA (studia rozpoczęte PO 1 MAJA 2004)
Wykształcanie
Dyplom ukooczenia
studiów wyższych na
kierunku
pielęgniarstwo z
tytułem „magister
pielęgniarstwa”.
Studia rozpoczęte po
1. maja 2004.

Wymagane dokumenty
1. Potwierdzenie zameldowania na terenie Niemiec,
2. Formularz Antrag auf Zulassung zur Berufsausübung,
3. Formularz Zustellvollmacht z podaniem adresu do korespondencji na terenie Austrii, na który będzie
wysyłana korespondencja,
4. Dyplom ukooczenia studiów wraz z tłumaczeniem,
5. Zaświadczenie z Izby Pielęgniarek i Położnych o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki wraz
z tłumaczeniem,
6. Kopia Prawa Wykonywania Zawodu wraz z tłumaczeniem,
7. Kopia Paszportu lub dowody osobistego (Uwaga paszport powinnien byd ważny co najmniej 6 miesięcy!
Paszportu i dowodu nie tłumaczymy!)
8. Zaświadczenie o niekaralności (okres ważności dokumentu 3 miesiące) wraz z tłumaczeniem,
9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazao do wykonywania zawodu pielęgniarki wraz z tłumaczeniem
(Uwaga okres ważności dokumentu 30 dni!)
10. Orginał Aktu Małżeostwa wraz z tlumaczeniem w przypadku gdy nazwisko na dyplomie jest inne aniżeli w paszporcie.
11. Podpisany życiorys w języku niemieckim ze zdjęciem,
12. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego (certyfikaty lub zaświadczenia o ukonczeniu kursu lub wykaz godzin na
świadectwie itp.) Często istnieje koniecznośd wyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną do Ministerstwa mającą na celu
sprawdzenie umiejętnośdi językowych.

Warunki dla
Niemiec
Warunki dla
Austrii

Warunki
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zarówno w
Austrii jak i w
Niemczech
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LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA (studia rozpoczęte PO 1 MAJA 2004)
Wykształcanie
Dyplom ukooczenia studiów
wyższych zawodowych na
kierunku pielęgniarstwo z
tytułem „licencjat
pielęgniarstwa”. Studia
rozpoczęte po 1. maja 2004.

Wymagane dokumenty
1. Potwierdzenie zameldowania na terenie Niemiec,
2. Formularz Antrag auf Zulassung zur Berufsausübung,
3. Formularz Zustellvollmacht z podaniem adresu do korespondencji na terenie Austrii, na który będzie
wysyłana korespondencja,
4. Dyplom ukooczenia studiów wraz z tłumaczeniem,
5. Zaświadczenie z Izby Pielęgniarek i Położnych o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki wraz
z tłumaczeniem,
6. Kopia Prawa Wykonywania Zawodu wraz z tłumaczeniem,
7. Kopia Paszportu lub dowody osobistego (Uwaga paszport powinnien byd ważny co najmniej 6 miesięcy!
Paszportu i dowodu nie tłumaczymy!)
8. Zaświadczenie o niekaralności (okres ważności dokumentu 3 miesiące) wraz z tłumaczeniem,
9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazao do wykonywania zawodu pielęgniarki wraz z tłumaczeniem
(Uwaga okres ważności dokumentu 30 dni!)
10. Orginał Aktu Małżeostwa wraz z tlumaczeniem w przypadku gdy nazwisko na dyplomie jest inne aniżeli w
paszporcie.
11. Podpisany życiorys w języku niemieckim ze zdjęciem,
12. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego (certyfikaty lub zaświadczenia o ukonczeniu kursu lub wykaz
godzin na świadectwie itp.) Często istnieje koniecznośd wyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną do Ministerstwa mającą
na celu sprawdzenie umiejętnośdi językowych.

Warunki dla
Niemiec
Warunki dla
Austrii

Warunki
obowiązujące
zarówno w
Austrii jak i
Niemczech

Zachęcamy do kontaktu chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące warunków i procedury uznania kwalifikacji pielęgniarstwa w Austrii i w
Niemczech!
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LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA (studia rozpoczęte PRZED 1 MAJA 2004)
Wykształcanie
Dyplom ukooczenia
studiów wyższych
zawodowych na
kierunku
pielęgniarstwo z
tytułem „licencjat
pielęgniarstwa” i 3letnim, ciągłym
stażem zawodowym
w ostatnich 5-latach.
Studia rozpoczęte
PRZED 1. Maja 2004.

Wymagane dokumenty
1. Potwierdzenie zameldowania na terenie Niemiec,

2. Formularz Antrag auf Zulassung zur Berufsausübung,
3. Formularz Zustellvollmacht z podaniem adresu do korespondencji na terenie Austrii, na który będzie
wysyłana korespondencja,
4. Dyplom ukooczenia studiów wraz z tłumaczeniem,
5. Zaświadczenie z Izby Pielęgniarek i Położnych o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki wraz
z tłumaczeniem,
6. Zaświadczenie o 3-letnim stażu zawodowym w ostatnich 5 latach w postaci:
a) Orginał Zaświadczenia o zatrudnieniu z Izb Pielęgniarek i Położnych wraz z tłumaczeniem,
b) Poświadczone notarialnie kopie świadectw pracy i/lub zaświadczeo o bieżącym zatrudnieniu wraz z tłumaczeniem.
Uwaga! Wymagane jest trzyletnie NIEPRZERWANE (bez przerw) zatrudnienie.
7. Siatka godzin z wyszczególnieniem ilości zajęd teoretycznych i praktycznych z poszczególnych przedmiotów w toku nauki
wraz z tłumaczeniem,
8. Kopia Prawa Wykonywania Zawodu wraz z tłumaczeniem,
9. Kopia Paszportu lub dowody osobistego (Uwaga paszport powinnien byd ważny co najmniej 6 miesięcy!
Paszportu i dowodu nie tłumaczymy!)
10. Zaświadczenie o niekaralności (okres ważności dokumentu 3 miesiące) wraz z tłumaczeniem,
11. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazao do wykonywania zawodu pielęgniarki wraz z tłumaczeniem
(Uwaga okres ważności dokumentu 30 dni!)
12. Orginał Aktu Małżeostwa wraz z tlumaczeniem w przypadku gdy nazwisko na dyplomie jest inne aniżeli w paszporcie.
13. Podpisany życiorys w języku niemieckim ze zdjęciem,
14. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego (certyfikaty lub zaświadczenia o ukonczeniu kursu lub wykaz godzin na
świadectwie itp.) Często istnieje koniecznośd wyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną do Ministerstwa mającą na celu
sprawdzenie umiejętnośdi językowych.

Warunki dla
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Warunki dla
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obowiązujce
zarówno w
Austrii jak i
Niemczech
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PIELĘGNIARKA LUB PIELĘGNIARAKA DYPLOMOWA Z WYKSZTAŁCENIEM POMATURALNYM
(studia rozpoczęte PRZED 1 MAJA 2004)
Wykształcanie
Dyplom
pielęgniarstwa
(dyplom pielęgniarki
lub pielęgniarki
dyplomowej) z
wykształceniem
pomaturalnym w
zawodowej szkole
medycznej (Liceum
Medyczne/ Studium
Medyczne) oraz 5letnim, ciągłym
stażem zawodowym
w ostatnich 7-latach.
Nauka rozpoczęta
PRZED 1. Maja 2004.

Wymagane dokumenty
1.Potwierdzenie zameldowania na terenie Niemiec,
2. Formularz Antrag auf Zulassung zur Berufsausübung,
3. Formularz Zustellvollmacht z podaniem adresu do korespondencji na terenie Austrii, na który będzie
wysyłana korespondencja,
4. Dyplom ukooczenia studiów wraz z tłumaczeniem,
5. Zaświadczenie z Izby Pielęgniarek i Położnych o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki wraz
z tłumaczeniem,
6. Zaświadczenie o 5-letnim stażu zawodowym w ostatnich 7 latach w postaci:
c) Orginał Zaświadczenia o zatrudnieniu z Izb Pielęgniarek i Położnych wraz z tłumaczeniem,
d) Poświadczone notarialnie kopie świadectw pracy i/lub zaświadczeo o bieżącym zatrudnieniu wraz z tłumaczeniem.
Uwaga! Wymagane jest trzyletnie NIEPRZERWANE (bez przerw) zatrudnienie.
7. Siatka godzin z wyszczególnieniem ilości zajęd teoretycznych i praktycznych z poszczególnych przedmiotów w toku nauki
wraz z tłumaczeniem,
8. Kopia Prawa Wykonywania Zawodu wraz z tłumaczeniem,
9. Kopia Paszportu lub dowody osobistego (Uwaga paszport powinnien byd ważny co najmniej 6 miesięcy!
Paszportu i dowodu nie tłumaczymy!)
10. Zaświadczenie o niekaralności (okres ważności dokumentu 3 miesiące) wraz z tłumaczeniem,
11. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazao do wykonywania zawodu pielęgniarki wraz z tłumaczeniem
(Uwaga okres ważności dokumentu 30 dni!)
12. Orginał Aktu Małżeostwa wraz z tlumaczeniem w przypadku gdy nazwisko na dyplomie jest inne aniżeli w paszporcie.
13. Podpisany życiorys w języku niemieckim ze zdjęciem,
14. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego (certyfikaty lub zaświadczenia o ukonczeniu kursu lub wykaz godzin na
świadectwie itp.) Często istnieje koniecznośd wyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną do Ministerstwa mającą na celu
sprawdzenie umiejętnośdi językowych.
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