
ПОЗИТИВНО

Потполна еквивалентност: 
Вашите познавања и 
способности соодветствуваат 
со германските стручни 
квалификации. За ова видете 
исто така §18 AufenthG 
(Законот за престој).

Пристапот кон пазарот на труд, 
според §17a AufenthG (Закон за 
престој) е можен само за една 
година, кога постои тесна 
поврзаност со струката што 
треба да се признае, а со тоа 
може да се осигури издршката. 
После тоа е потребна повторна 
постапка за признавање. 

Vollständige Gleichwertigkeit: Ihre 
ausländische Berufsqualifikation und 
die deutsche Berufsqualifikation kann 
man gut miteinander vergleichen. 

ДЕЛУМНО ПОЗИТИВНО

Делумна еквивалентност: 
Вашата странска стручна 
квалификација соодветствува 
во некои точки, а во други 
точки не. 

ДОБРОВОЛНА 
ПОСТАПКА 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ

Нуди подобри шанси на 
германскиот пазар на труд, 
можност за понатамошна 
квалификација, па 

евентуално и повисока 
плата. 

АНАЛИЗА НА 
КВАЛИФИКАЦИЈАТА

На пр. во вид на пробна работа 
или стручен разговор. Тоа се 

врши кога документите без 
Ваша вина не се 
комплетно приложени. 

УТРВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНАТА СТРУКА

КАКО ФУНКЦИОНИРА ПРИЗНАВАЊЕТО НА СТРУЧНИТЕ 
ДИПЛОМИ ШТО СЕ ВОН ЕВРОПСКАТА УНИЈА?
Сакате да работите во Германија во Вашата струка? Во некои случаи потребно 
е признавање на Вашата стручна обука, а во некои случаи не. Но 
доброволното признавање има свои предности. Внимавајте на следните 
информации: 

Листата на потребните документи, како на пр. доказ за идентитетот, доказ за 
завршена струка и Вашите стручни искуства, ќе ја најдете преку помошникот за 
нострификација (Anerkennungs-Finder) на www.anerkennung-in-deutschland.de. Кои 
документи Ви се потребни, можете да дознаете кај IHK.

Посредување на официјални толкувачи и преведувачи со положен државен испит 
на www.justiz-dolmetscher.de и кај Сојузната агенција за работа.

ПРЕВЕДУВАЊЕ И ЗАВЕРУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Was Sie jetzt tun kö
erfahren Sie im Net
(www.netzwerk-iq.de

БАРАЊЕ ВИЗА КАЈ ГЕРМАНСКАТА АМБАСАДА

По успешното конкурирање, можете да поднесете барање за виза. Тоа се врши преку 
соодветното претставништво на Германија во странство. 

Министерство за надворешни работи • Информации и термини под  
www.auswaertiges-amt.de 

БАРАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕСТОЈ СО ДОБИЕНА РАБОТНА ДОЗВОЛА КАЈ УПРАВАТА ЗА 
СТРАНЦИ (ПО ПРИСТИГНУВАЊЕТО ВО ГЕРМАНИЈА) 

Б
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Виртуални добредојде-центри на Централниот завод за странско и стручно посредување (ZAV) • онлајн совети, 
контакт преку www.make-it-in-germany.com

Quick-Check • Брз тест дали можете да живеете и работите во Германија под www.make-it-in-germany.com 

Управа за странци • Најблиското биро за советување на местото на престој преку „Мојот пат кон Германија“ 
www.goethe.de/mwnd

ДАЛИ МИ Е 
ПОЗНАТА МОЈАТА 
РЕФЕРЕНТНА 
СТРУКА?

Признавање во Германија • Самооценување и советување (и телефонски/лично) на www.anerkennung-in-deutschland.de

Berufenet / Мрежа за професии • (Агенција за работа) информативен сервис на www.berufenet.arbeitsagentur.de 

Make it in Germany • Онлајн- и телефонско советување на www.make-it-in-germany.com

Индустриска- и трговска комора, Foreign Skills Approval (IHK FOSA) • лично советување, термини на  www.ihk.de 

Постапката за признавање секогаш е индивидуална, а понекогаш и 
комплицирана. Тоа  значи дека за различни случаи постојат различни закони и 
лица за контакт.  Постапката зависи од сојузната држава во која сакате да 
работите и живеете. Во зависност од комплексноста на случајот, постапката може да 
трае до три месеци и чини 100-600 евра. 

ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕКУ IHK FOSA,  
ИНДУСТРИСКАТА- И ТРГОВСКА КОМОРА (IHK)  И 
ЗАНАЕТЧИСКИТЕ КОМОРИ (HWK)

ПОЗИТИВНА ЛИСТА

Контролирајте во листата на 
струки кои стручни кадри се 

бараат на
www.arbeitsagentur.de/positivliste. 

Ако Вашата референтна струка е 
наведена во таа листа, имате многу 
добри шанси на германскиот пазар на 
труд. Но претходно морате да барате 
да Ви се признае струката. Ако Вашата 
факултетска диплома е призната во 
Германија Ви се отвораат 

понатамошни можности за 
пристап кон него. 

БАРАЊЕ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА 
ЕКВИВАЛЕНТНОСТ
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ДАЛИ МОЈАТА 
РЕФЕРЕНТНА СТРУКА Е
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НЕГАТИВНО

Не постои еквивалентност: 
Вашата странска 
квалификација не може да се 
спореди со германската 
квалификација. Вашето барање 
е одбиено. 

Што можете да сторите сега, ќе 
дознаете на Мрежата IQ  
(www.netzwerk-iq.de).

ВИЕ МОЖЕТЕ ДА КОНКУРИРАТЕ!

Сега можете во Германија да барате слободно место, да 
конкурирате и после добиената дозвола за престој, да 
почнете да работите. Информации за тоа можете да 
добиете на пример во Сојузната агенција за работа. 
Внимавајте на тоа, дека за одредени струки треба да се 
положат испити за знаење и стручен јазик. 

 

ПОЗНАВАЊЕ НА 
ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК

Добри познавања на 
германскиот јазик се корисни 
за почеток на вашата работна 
кариера. Тестот Б1 многу често 
е предуслов за тоа. Курсеви 
по германски во Вашата 

земја ќе најдете на  
www.goethe.de 

Овој проект е кофинансиран 
со средствата на Фондот за 
азил, миграција и интеграција. 


