
Medizin Mobil Visa Concept: 

 

Kujdes: Procesi i vizave për të lëvizur, jetuar dhe punuar në Gjermani është shumë i ndërlikuar dhe 

i gjatë. Kujdes nga kompanitë që premtojnë kohë të shkurtër dhe mënyra të lehta për të 

anashkaluar burokracinë, veçanërisht nëse kërkohet një tarifë nga ju!  

 

 

Llojet e vizave:  

 

1. Berufsausbildung §16 Abs a AufenthG: Nëse dëshironi të transferoheni në Gjermani për të studiuar 

me mbështetje nga punëdhënësi juaj, mund të aplikoni për një vizë studentore. Kjo vizë do t'ju lejojë 

të studioni dhe të merrni rrogën si student në Gjermani, sipas kërkesave gjermane. Shkolla duhet të 

jetë zyrtare dhe studimi duhet të zgjasë të paktën 3 vjet.  

Për ta marrë atë do t'ju duhet: a. një kontratë pune me punëdhënësin; b. një kontratë me shkollën; c. 

një miratim paraprak i studimit tuaj nga Bundesagetur für Arbeit, d. një plan të studimit tuaj 3 vjeçar; 

e. Certifikatë B1 e gjuhës gjermane; f. një CV dhe një letër motivimi në gjermanisht.  

2. Westbalknanen Regelung §26 Abs. 2 BeschV: Nëse vini nga një vend i Ballkanit Perëndimor si 

Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Serbia, Bosnja Hercegovina, Mali i Zi, mund të aplikoni për 

një punë të pakualifikuar në Gjermani. Procesi i aplikimit është mjaft i ndërlikuar pasi ju duhet të 

regjistroheni në një listë pritjeje dhe të prisni për të marrë një takim në ambasadë.  

Për ta marrë atë do t'ju duhet: a. kontrata e punës; b. një deklaratë e marrëdhënies së punës 

(Erklärung zum Arbeitsverhältnis); c. Certifikatë gjermane B1; d. diplomën ose licencat e shkollës.  

3. Fachkräfteeinwanderungsgesetzt §81 Abs. a AufenthG: në të gjitha rastet e tjera, nëse nuk vini nga 

një shtet i BE-së ose Norvegjia, Zvicra, Lichtenstein ose San Marino, dhe jeni specialist i “Fachkraft” si 

infermiere apo elektricist etj., duhet të aplikoni përmes këtij procesi .  

Për ta marrë atë do t'ju duhet: a. kontrata e punës; b. deklaratën e marrëdhënies së punës përpara 

regjistrimit tuaj në Gjermani, si asistent; c. procesi i regjistrimit të dhënë nga zyra e Landesamt në 

Gjermani; d. dokumentet tuaja shkollore (shih konceptin Anerkennung); e. Certifikata gjermane B2 f. 

miratimin paraprak të ofertës suaj të punës.  

Në të tre rastet do t'ju duhet: a. 3 foto; b. një pasaportë; c. një sigurim shëndetësor në Gjermani; d. 

një vërtetim akomodimi (Wohnungsgeberbestätigung) i kërkuar nga disa ambasada; formulari i 

aplikimit në 3 kopje të cilin mund ta gjeni në faqen e internetit të ambasadës gjermane në vendin 

tuaj.  

Kontrolloni listën tonë të kontrollit të Medizin Mobil për të parë se çfarë mund të bëhet nga ne dhe 

cilat organe dhe organizata neutrale gjermane mund t'ju ndihmojnë. 

 

 

Procesi i vizës:  

 

Marrja e një vize mund të zgjasë me vite, prandaj Medizin Mobil do të shkojë në një proces të shpejtë 

vize “Beschleunigte Verfahren”. Pasi të merrni dokumentet dhe përkthimet tuaja, certifikatën tuaj B2 

dhe një letër që na lejon ta bëjmë atë për ju (shih Konceptin e Anerkennung), procesi do të 

menaxhohet drejtpërdrejt nga ne nga Gjermania, duke shkurtuar kohën e pritjes. Në fund do t'ju 

duhet vetëm të shkoni në ambasadë për gjërat e fundit (shih listën e kontrollit). 



Një herë në Gjermani:  

 

Viza juaj në fillim zgjat vetëm 3 muaj, do t'ju duhet një herë këtu për të shkuar në zyrën e të huajve 

(Ausländerbehörde) për të rinovuar vizën tuaj. Ju do të duhet të merrni një takim online shumë 

përpara skadimit, pasi nuk është e mundur rinovimi pas skadimit. Në takimin e parë do t'ju duhet të 

sillni më shumë dokumente si: kontratën e punës (përsëri!), deklaratën e marrëdhënies së punës (po 

përsëri!), 3 fletëpagesat, vërtetimin e akomodimit, vërtetimet nga shkolla juaj nëse jeni duke 

studiuar dhe regjistrim në zyrën e Bürgeramt. Sapo të arrini këtu, do t'ju duhet një regjistrim në 

Bürgeramt, "Anmeldenbestätigung" një llogari bankare dhe një numër telefoni celular, punëdhënësi 

juaj do t'ju ndihmojë me të gjitha këto. Nëse ndryshoni adresën tuaj, duhet të raportoni adresën e re 

në zyrën e Bürgeramt përmes një regjistrimi të ri. Nëse ndryshoni punëdhënësin tuaj, duhet të 

raportoni në Ausländerbehörde (shih listën kontrolluese dhe konceptin e akomodimit të Medizin 

Mobil). 

 

 

Zyrat gjermane me të cilat duhet të jeni të njohur:  

 

Ambasada gjermane në vendin tuaj: edhe pse jo në Gjermani, konsiderohet territor gjerman. Kjo do 

t'ju japë vizën, do të mbledhë dokumentet tuaja dhe do t'ju lejojë të udhëtoni në Gjermani për të 

jetuar dhe punuar. Mund të hyni vetëm me një takim, të cilin tani mund ta merrni vetëm online. Ata 

kanë një faqe interneti me të gjitha informacionet që mund t'ju nevojiten, të cilat mund t'i gjeni në 

Google duke kërkuar "Deutsche Botschaft (vendi juaj)". Faqja e internetit është gjithmonë në të dyja 

gjuhët. Ato janë në thelb ndërlidhja midis jush dhe zyrës federale të punës në Gjermani.  

Zyra Federale e Punës (Bundesagentur für Arbeit): është zyra që vlerëson ofertën tonë të punës, nëse 

është sipas ligjeve të punës si paga, orari i punës dhe nëse ju lejon të jetoni një jetë të denjë në 

Gjermani. Ata do të miratojnë paraprakisht ofertën tonë të punës dhe do të na dërgojnë neve dhe 

ambasadës lejen e tyre për të dhënë vizën.  

Zyra Federale e të Huajve (Ausländerbehörde): zyra në të cilën do të duhet të raportoni periodikisht 

një herë në Gjermani. Ata do të kontrollojnë nëse jeni paguar në kohë, shuma e duhur e parave sipas 

kontratës tuaj, nëse keni një banesë dhe po paguani rregullisht qiranë dhe jeni praktikisht një anëtar i 

integruar i shoqërisë gjermane.  

Zyra e qytetit (Bürgeramt): Zyra në të cilën duhet të regjistroni adresën tuaj për të punuar dhe jetuar 

në Gjermani. Është gjithashtu përgjegjës për lejet e drejtimit, patentat e peshkimit, dokumentet, etj. 

Ofrohet vetëm nëpërmjet takimit online dhe koha e pritjes mund të zgjasë 2 muaj, kështu që merrni 

takimin shumë më përpara për nevojat tuaja. 


