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Навчання під час української кризи 

Як зв’язатися з нами на теми, пов’язані з українською кризою? 

HTW Berlin підтримує своїх студентів і тих, хто постраждав від війни. 

Ви завжди маєте змогу надіслати нам електронний лист, якщо у вас виникли 

якісь складності або вам потрібна допомога: Ukraine-Hilfe@htw-berlin.de 

Основоположна позиція університету 

 HTW Berlin найрішучішим чином засуджує військову агресію проти
України, яка суперечить міжнародному праву та фундаментальним
цінностям, яких дотримується університет.

 З нападом Росії на Україну постраждали не лише інституційні відносини
HTW Berlin, а й колегіальні та людські відносини. Університет щиро
шкодує про це.

 HTW Berlin координує заходи з іншими залученими установами
(університети, DAAD, Сенат Берліна, …) і надає конкретну допомогу.
Зараз діють служби підтримки, що містять положення щодо прийому
біженців, яким надаватиметься допомога під час продовження навчання.
Детальну інформацію можна знайти тут.

Подальша інформація 

Тема Інформація 

Підтримка  HTW Berlin пропонує постраждалим студентам і

співробітникам найширшу підтримку всіх видів.

 Ведеться інтенсивна підготовка, щоб запропонувати

постраждалим українцям варіанти навчання. Детальну

інформацію можна знайти тут.

 На сайті Сенату Берліна є дуже гарний огляд допомоги

біженцям з України.

 Для пропозицій допомоги у співпраці/зв’язку з

університетом, будь ласка, зв’яжіться з нами

електронною поштою: Ukraine-Hilfe@htw-berlin.de

Співпраця з 
російськими 
інституціями 

 Співпраця з російськими інституціями наразі

призупинена та проходить повторну оцінку.

 Це включає обміни студентами або фінансування

мобільності студентів, дослідників і викладачів, а також

переміщення іншого персоналу університету в обох

напрямках.

 Ці заходи не стосуються студентів HTW з Росії.
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Здоров'я / 
допомога 
 

 У разі виникнення невідкладної ситуації телефонуйте за 

номером екстреної допомоги 112. 

 У неробочі години телефонуйте 116 117. 

 Для пошуку лікаря скористайтеся порталом DOCTOLIB. 

 Студенти HTW Berlin можуть знайти детальну 

інформацію про психологічне консультування тут. Інші 

пропозиції доступні в Психологічній Консультаційній 

Службі Studierendenwerk Berlin. 

 Рекомендації щодо роботи з людьми під час кризи та 

після важких життєвих подій.  
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