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Kamatmentes oktatási kölcsönök a németországi magyar 

hallgatók számára 

A világjárvány idején a német kormány pénzügyi támogatást kínál a magyar 

hallgatók számára. A Covid-19 miatt sok hallgató elvesztette a munkáját, amely 

lehetővé tette számukra a németországi tartózkodás finanszírozását. A Statista 

hivatalos adatai szerint négy külföldi hallgató közül három tanulmányainak teljes 

ideje alatt dolgozik, és jövedelmüket súlyosan sújtotta a világjárvány. Ezért Anja 

Karliczek német oktatási és kutatási miniszter bejelentette egy kamatmentes 

oktatási kölcsön program létrehozását a külföldi hallgatók tanulmányainak 

biztosítása érdekében. A németországi tanulmányokra szakosodott portál, a 

MyGermanUniversity GmbH (MyGU) adatai szerint közel 400 000 nemzetközi 

hallgató jár Németországban egyetemre, és ez a szám évről-évre csak nő. 

 

A MyGermanUniversity.com webhelyen a hallgatók 1700 angol nyelvi mesterképzést találnak 
Németországban 

Stephan Paulini, a hamburgi székhelyű MyGermanUniversity társalapítója 

korábban a perui Német Tudományos Akadémia Szolgálat (DAAD) igazgatója 

volt, és nagyon jól ismeri a németországban tartózkodó nemzetközi hallgatók 

helyzetét. Stephan Paulini hangsúlyozza a német kormány által megtett 

intézkedés fontosságát: "Ez lehetővé teszi sok magyar hallgató számára, hogy 

folytassák tanulmányaikat, és ne legyenek kénytelenek visszatérni saját 

országukba csupán a pénz hiánya miatt." A magyar diákok 2020. június 1-jétől 

havonta 650 euró összegű oktatási hitelt vehetnek igénybe. 

 

Németország kiemelkedik a hallgatók legfontosabb célállomásaként, és a DAAD 

szerint 2017-ben a magyar hallgatók számára a három leggyakrabban keresett 

célországok egyike. A magyar hallgatók körében a német egyetemek iránti nagy 

érdeklődés annak köszönhető, hogy az oktatás magas színvonalú és 400 
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nemzetközileg elismert egyetemen, több, mint 20.000 

alap és mesterképzést kínálnak. Ezenkívül a 

hallgatóknak nem kell németül tudniuk, hogy egy német egyetemen folytathassák 

felsőfokú tanulmányaikat. Több mint 1700 angol nyelvű mesterképzés folyik, 69% 

-uk nem számít fel tandíjat a német állam hatalmas gazdasági támogatása miatt. 

 

A MyGermanUniversity tanulmányi portál 

(https://www.mygermanuniversity.com/) a mesterképzések legnagyobb és 

legteljesebb adatbázisát nyújtja Németországban, több mint 1700 angol nyelvű 

mesterképzéssel. 
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About MyGermanUniversity 

 

MyGermanUniversity is a Hamburg-based start-up in the field of educational 
technology (EdTech). The start-up helps international students find the right offer 
from more than 400 universities and 20,000 study courses to choose from. The 
personalized StudyFinder allows students to master their individual way to study in 
Germany. 

 

At www.MyGermanUniversity.com the start-up has built up Germany's 
largest database of English-language master's degree programs - with over 
1,700 programs for students to choose from. 

 

Students from all over the world can now find the right course of study – fast and 
easy.  

 

• MyGermanUniversity lists up to 60% more 
English master's programs offered by 
German universities than comparable 
data bases.  

• By personalizing the database, users only 
see the information (e.g. application 
deadlines, costs, etc.) that is relevant to 
them.  

• For the first time, it is now possible to 
filter study programs by application 
deadlines, rankings, Uni-Assist, and 
TOEFL/IELTS scores. 

 

 

The two founders of MyGermanUniversity know 
exactly what international students need. Tobias 
Bargmann and Stephan Paulini previously worked for the German Academic 
Exchange Service (DAAD) for 11 years and headed the DAAD offices in Italy and 
Peru. Now based in Hamburg, they and their team would like to further expand 
Germany's first personalized online platform for international students. 

 

 

 

http://www.mygermanuniversity.com/
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MyGermanUniversity (MyGU GmbH) started as a spin-off of Freie 

Universität Berlin and was supported in 2018/19 with the EXIST 

Business Startup Grant from the Federal Ministry of Economics and Energy (BMWi). Since 

February 2020, MyGU is one of the “technologically particularly innovative start-ups” which 

are sponsored by the Investitions- und Förderbank Hamburg (IFB Innovationsstarter GmbH) 

with "InnoRampUp,” a funding award of 150,00€. 

 

 
The two founders of MyGermanUniversity, Stephan Paulini (left) and Tobias Bargmann (right) 

 

For more information about MyGermanUniversity and our media kit please check the 
MyGU Newsroom (www.mygermanuniversity.com/articles/press) 
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