HTW Berlin ласкаво запрошує студентів та абітурєнтів з України
На даний момент ми координуємо багато речей, щоб підтримати студентів, які
були змушені виїхати з України, ви можете знайти інформацію про них тут. Будь
ласка, прочитайте файл до кінця, ми сподіваємося, що це відповість на Ваші
зaпитання і допоможе знайти підходящий варіант, навіть якщо це буде не HTW
Berlin.
Більшість наших програм виклaдаються НІМЕЦЬКОЮ мовою. Перегляньте всі
70 навчальних програм нашого університету, деякі з них також доступні
англійською мовою: https://www.htw-berlin.de/en/studies/degreeprogrammes/?no_cache=1
Якщо ви хочете взяти участь в одному з наших курсів німецької мови для
біженців, будь ласка, натисніть «запит на курс німецької мови» та заповніть
форму для реєстрації: https://www.htw-berlin.de/international/gefluechtete/htwintegra/kurs-angebot/anmeldedaten-fuer-htw-integrakurse/?no_cache=1
Пропозиція навчання для студентів-переселенців з України у зимовому
семестрі 2022/23
Щоб підтримати студентів українських університетів, які втекли від триваючої
війни, HTW Berlin з зимового семестру 2022/23 пропонуватиме одно- та
двосеместрові навчальні місця на своїх спеціальностях на німецькії та
англійськії мов навчання.
Фінансова підтримка перебування відбувається в рамках програми Erasmus+
індивідуальними стипендіями в розмірі близько 1000 євро на місяць, при цьому
максимальний термін – до 12 місяців.
Зверніть увагу на дати!
•
•
•

Дедлайн подачі заявок на зимовий семестр 2022/23 : до 20.05.2022 /
закінчився – більш заявки не приймаються!
Активація порталу заявника та онлайн подача документів: до 20.06.2022
Розподіл навчальних місць: до 15.07.2022

Швидкий доступ до важливих веб-сторінок
•

Пропозиції навчання та фінансвової підтримки в Німеччині https://www.daad-ukraine.org/uk/

•

Навчання та досліджання, система освіти, визнання освіти та професії https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua

•

Нетворкінг між університетами та студентами https://support.uastudents.de/uk/
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Питання і відповіді для студентів-переселенців та абітурієнтів
Чи можу я вступити на бажану програму до HTW Berlin?
Підготовчі кроки:
1. Використовуйте огляд навчальних програм з функцією фільтрa https://www.htw-berlin.de/en/studies/degree-programmes/?no_cache=1
2. Перевірте необхідні знання мови - https://www.htwberlin.de/en/studies/applications/admission-requirements/languagecertificates/
3. При необхідності: запросить курс німецької мови та виберіть поле для
можливої додаткової пропозиції – https://www.htwberlin.de/international/gefluechtete/htw-integra/kurs-angebot/anmeldedatenfuer-htw-integrakurse/?no_cache=1
4. Використовуйте uni-assistent - https://www.uni-assist.de/en/tools/checkuniversity-admission/?lid=3215&lvl=3
5. Перегляньте веб-сайт бажаної навчальної програми, щоб дізнатися про
додаткові вимоги до вступу (тест на здібності, стажування перед
навчанням).
Як подати заявку на навчання в HTW Berlin?
Зверніть увагу: термін подачі заявок на зимній семестр 2022/23 року
завершився.
Необхідні кроки для подачі заявки:
1. Дотримуйтися термінів подачі заявок - https://www.htwberlin.de/en/studies/applications/application-periods/
2. Інструкції для міжнародних заявок - https://www.htwberlin.de/en/studies/applications/application-via-uni-assist/
3. Зверніть увагу на спеціальнy
інформацію та послуги для біженців/переселенців.
Скористайтеся консультаційними послугами, які надає відділ обслуговування
студентів для іноземних абітурієнтів.
Що мені робити, якщо я ще не відповідаю вимогам до вступу на навчальну
програму?
Підготовка до навчання - мої варіанти:
•

•

Відвідайте курс німецької мови або подайте запит на участь https://www.study-in-germany.de/en/plan-your-studies/studyoptions/programme/
Можливо відвідування Studienkolleg (підготовчий курс до університету) https://www.study-in-germany.de/en/plan-your-studies/studyoptions/programme/
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Де я можу знайти потрібний університет, якщо я не можу вступити на
програму до HTW Berlin?
•
•

Використовуйте базу даних DAAD - https://www.study-ingermany.de/en/plan-your-studies/study-options/programme/
Реєстрація на сайті https://support.uastudents.de/uk/
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