СЕРВІСНИЙЦЕНТРНАВЧАННЯ & БІЖЕНСТВА
«Сервісний центр навчання та біженства» академічної
програми для біженців підтримує зарахованих на
начання студентів у питаннях стосовно навчання в
університеті Гете та пропонує наявні можливості
університету орієнтуючись на цільову групу.

НАША СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:
•

•
•
•
•

Інформація та індивідуальні поради щодо
можливостей фінансування вашого навчання
(особливо BAföG,стипендії,студентська робота
та невідкладна фінаансова допомога)а також
підтримка у процесі подачі заявки на навчання.
Допомога в загальній організації
навчання (наприклад створення розкладу,
труднощі pеєстраціїна іспити)
Семінари для допомоги з питаннями стосовно
навчання та карʼєри.
Посилання та інформація про
внутрішньо-університетські заходи.
Участь у інших можливих пропозиціях AWP.

КОНТАКТИ
Studium Lehre Internationales
Academic Welcome Program
Goethe-Universität Frankfurt
CampusBockenheim
Hörsaalgebäude, 1.Stock, R. 101
Gräfstraße 54,вхідзісторониMertonstraße
60486Frankfurt amMain
Телефон: +49(069) 79817296
Електроннаадреса: awp@uni-frankfurt.de
Вебсайт: www.uni-frankfurt.de/awp
Фейсбук:facebook.com/AcademicWelcomeProgram

ГРАФІКРОБОТИ& КОНТАКТИ
Середа 13:00-16:00
CampusBocenheim
Hörsaalgebäude,1поверх,101
Gräfstraße 54,вхідзісторониMertonstraße
60486Frankfurt amMain
Телефон:+49(069)79817296
Електроннаадреса:studium-flucht@uni-frankfurt.de
Вебсайт: www.uni-frankfurt.de/studium-flucht

Графік роботи:
Вівторок 9:00-12:00
Середа 13:00-16:00
Акредитовано:

ACADEMIC
WELCOME
PROGRAM
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
НАВЧАННЯ & БІЖЕНСТВА

ACADEMIC WELCOME PROGRAM
Мета програми (AWP) університетту Goethe -надати
інформацію стосовно навчання в університеті та
допомагти висококваліфікованим біженцям з
навчанням на кар'єрою, а також підтримувати у виборі
факультету та організації освіти в університеті.

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМИ:
•

•

•
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ТА ВИМОГИ:

•

Програма орієнтується на біженців з офіційним
правом перебування та актуальним дозволoмвступу
до вищих навчальних закладів
(Hochschulzugangsberechtigung)
Окрім цього основними вимогами є:
• Підтверджений рівень німецької мови А2,
рекомендований рівень - В1
• Проживання на території Франфурту та околиць
• Тестування “TestAS” (Тест для іноземних студентів)
• Намір здобувати вищу освіту
• Не розлядаються абітуієнти, які планують вивчати
Інженерію.

•
•
•

Відвідування інтернсивних курсіів німецької
мови починаючи з рівня В1 до С1.2* (20
годин у тиждень), та можливість участі у
додаткових курсах
Участь у фахових курсах (відвідування
обов'язкове)
Можлисвість відвідування університетських
заходів (Лекцій та семінарів), а також
додаткових курсів), з рівнем мови В2 і вище.
Отримання інформації стосовно вступу та
кар'єри
Програма соціальної підтримки з питань
інтерграції
Отрмання Goethe картки (доступ до
інтернету, роздруку і.д.)
Можливість відвідування бібліотек
*За потрбеми будуть організовані додаткові курси

ТРИВАЛІСТЬ ТА ВАРТІСТЬ:

Програма триває до трьох семестрів та
залежить від індивідуального прогресу.
Подання заявки через портал uni-assist є
безкоштовним.
Участь у програмі є безкоштовною, окрім плати
за проїздний квиток, книжки та мовиний іспит
ТЕРМІНИ ПОДАЧІ:

AWP-РІВНІ
4. Рівень
3. Рівень

DSH-іспит
Плануваннянавчання
C1-інтернсивний участьулекціяхв
якостіслухача
курс
& Воркшопи

2. Рівень
1. Рівень
B1.3 -B2.3
Iінтенсивний
курс

Початок
навчання
Воркшопи

15.01 - Для літнього семестру (починається у
квітні)
15.07 - Для зимового семестру (починається у
жовтні)
Будь ласка дізнавайтесь актуальну інформацію
стосовно термінів подачі на нашому вебсайті.
Всі заявки повинні бути вчасно оформлені, а
також документи мають бути надіслані поштою
до зазначеного терміну.

ПРОЦЕС ПОДАННЯ:
1. Перекладіть свої оригінали атестатів та
дипломів у нотаріального перекладача ( на
німецьку або англійську) та завірте копії цих
оригіналів
2. Приєднайтеся до одного з наших
інформаційних онлайн заходів, або
домовтесь про індивідуальну консультацію з
нами . Години консультації для абітурієнтів
(вівторок 9:00 - 12:00, середа 13:00 - 16:00).
Ми розкажемо вам детальніше про
навчання в університеті і весь процес
подання заявки на AWP. З датами
проведення інформаційних заходів можна
ознайомитись на нашому веб-сайті в розділі
“Важлива інформація”
3. Подайте заявку онлайн через uni-assist
і надішліть завірені копії документів поштою
до uni- assist в Берліні.
4. Якщо заявка буде прийнятою, вас буде
запрошено а розподільчий мовний тест.
Також ви повинні будете заповнити
Додаткову анкету про вашу мотивацію.
5. Ви отримаєте не пізніше ніж за тиждень
до початку курсів повідомлення про допуск.
ПРОЦЕС ВІДБОРУ
Заявники будуть обиратись базуючись на
освітньому досвіді та мотивації навчання.

ІНФОРМАЦІЯ:
Ви також можете знайти більше інформації
англійською тут:
www.uni-frankfurt.de/refugees

