Aktuallaşdırılmışdır: Fevral 2018-ci il

Hospitasiya 90 günədək – məlumat vərəqəsi
Hospitasiya Sizə yeni iş yerinə baxmaq və təcrübə qazanmaq üçün, lakin praktik iş ilə məşqul
olmamaq şərti ilə bir imkan yaradır. Bu o deməkdir ki, bir Hospitant məs.: klinikada tibbi
müayinələrdə, əməliyyatlarda müşahidəçi qismində iştirak edə bilər, lakin müstəqil şəkildə
heç bir tibbi fəaliyyət ilə məs.: xəstələrin müayinəsi və müalicəsi ilə məşğul ola bilməz.
Xahiş olunur Şengen vizası üçün müraciətə dair ümumi göstərişləri nəzərə alın. 90 günədək
hospitasiya üçün aşağıdakı sənədləri toplamaq lazımdır. Sənədləri toplayarkən bu məlumat
vərəqəsindən yoxlama siyahısı kimi istifadə edin .
İngilis və ya alman dilində olmayan bütün sənədlər ingilis və ya alman dillərinə tərcümə
olunmalıdır.
Xarici pasport
□ müraciət edilən vizanın bitəcəyi tarixdən sonra ən az 3 ay etibarlı olmalıdır
□ ən az 2 boş səhifəsi olmalıdır
□ fotoşəkil olan səhifə və əvvəlki Şengen vizaları, möhürlər və qeydlər olan səhifələrin surətləri
□ Şəxsiyyət vəsiqəsi (əsli + ön və arxa səhifələrin surəti)
□ tam şəkildə doldurulmuş və üç yerdən imzalanmış ərizə-ənket
□ aktual biometrik pasport şəkli (3,5 x 4,5 sm)
□ viza rüsumu (bax: rəsmi internet səhifəsində „Rüsumlar“a dair məlumatlar )
Səyahət sığorta sənədi (əsli + surəti)
□ sığorta ödənişinin minimal məbləği 30.000 € və ya 50.000 $
□ bütün Şengen dövlətləri üçün etibarlı olmalı
Azərbaycan Respublikasında yaşayan Azərbaycan vətəndaşlığı olmayan şəxslər
□ Azərbaycanda qanuni yaşayışı təsdiq edən sənəd/ yaşamaq haqqında icazə (əsli + surəti)
□ müraciət edilən vizanın bitəcəyi tarixdən sonra ən az 3 ay etibarlı icazə

Səfərin məqsədi və qalmaq yerinə dair sübut
□ Dəvətnamə və /yaxud Hospitasiya haqqında müqavilə aşağıdakı məlumatlarl əks etdirməklə (əsli +
surəti):
- hospitasiyanın həyata keçiriləcəyi müəssisə/klinikaya dair məlumatlar (ünvan, telefon
nömrəsi)
- qalmaq müddəti və fəaliyyət sahəsinə dair dəqiq məlumatlar
□ dil sertifikatı, ən az B1 səviyyəsi (əsli + surəti)
□ aşağıdakı məlumatlar əks olunmaqla qalma müddətini tam əhatə edən otel reservasiyası və ya
vauçer:
- ərizəçinin adı, soyadı
- qalma müddəti

- otelin əlaqə məlumatları (ünvan, telefon nömrələri)
və ya
□ qalma müddətini tam əhatə edən qeyri-rəsmi dəvətnamə, dəvət edən şəxsə dair məlumatlar və
ünvan əks olunmaqla
□ dəvət edən şəxsin pasport və şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
□ dəvət edən şəxs alman vətəndaşı olmadığı təqdirdə onun yaşamaq haqqında icazəsi
□ dəvət edən şəxs alman vətəndaşı olmadığı təqdirdə, onun qüvvədə olan yaşamaq haqqında icazəsi
□ uçuş / səfər biletlərinin gediş-gəliş üçün iki tərəfli reservasiyası haqqında sübut
Səfirlik vizanın əldə edilməsindən əvvəl təyyarə biletlərinin alınmasını qətiyyən məsləhət görmür!

Səfər xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün maddi vəsaitə dair sübut
□ bank hesabından və ya kredit kartlarından son 3 ay üzrə çıxarışlar
□ mütəmadi gəlirin olmasına dair sübut (maaş hesabından çıxarış, vergi ödənişlərinə dair sənəd)
□ səyahət çekləri
Azərbaycanda iqtisadi və ailə bağlarınızın olduğunu sübut edən sənədlər (əgər müvafiq sənəd
varsa)
□ ən yaxın ailə üzvü haqqında sübut (evlilik şəhadətnaməsi, doğum şəhadətnaməsi, şəxsiyyət
vəsiqəsinin surəti)
□ Daşınmaz əmlaka sahib olmağınıza dair sübut və ya uzunmüddətli kirayə yaxud lizinq razılaşması
□ Mütəmadi gəlirin olmasına dair sübut
 Işləyən şəxslər: iş yerindən elektron arayış
və ya
iş yerindən rəsmi blank üzərində möhür, imza, tarix və aşağıdakı məlumatlar göstərilən
rəsmi arayış: (əsli ingilis dilində və ya Azərbaycan dilində olmaqla ingilis yaxud alman
dillərində tərcüməsi ilə)
- müəssisənin tam şəkildə ünvanı, telefonu faks nömrələri
- imzalayan şəxsin adı və vəzifəsi
- işçinin adı, vəzifəsi, məvacibi və işlədiyi müddət

 Tələbələr: (əsli və surəti alman və ya ingilis dilinə tərcümə və təsdiq ilə) məktəb və ya ali
məktəbə qəbul olmaqları haqqında sübut
və ya
təhsil artıq bitmişdirsə diplom və diploma əlavə

