Стипендії DAAD
Для студентів на бакалаврських програмах:

2-3 курси, 5 курс (якщо він не випускний):
Літні курси у Німеччині для іноземних студентів
2-5 курси: Групові поїздки для студентів
до Німеччини „Studienreisen"
Для студентів на бакалаврських програмах:

4 курс:
- Стипендії на навчання для випускників вишів
з усіх спеціальностей
- ERP-стипендії на навчання
для випускників в галузі економіки
Для випускників:

- Стипендії на навчання для
випускників вишів з усіх спеціальностей
- ERP-стипендії на навчання
для випускників в галузі економіки
- Стипендії для підвищення кваліфікації
для фахівців в галузі німецької мови
Для аспірантів:

- Наукові стипендії - короткі стипендії
- Наукові стипендії - річні стипендії
- Наукові стипендії - аспірантура
з подвійним науковим керівництвом
- Наукові стипендії - повна аспірантура у Німеччині
Для молодих науковців:

- Наукові стипендії - короткі стипендії
- Наукові стипендії - річні стипендії
Для викладачів:

- Наукові стажування для іноземних викладачів
вишів та науковців
- Двосторонній обмін науковцями
Для колишніх стипендіатів:

Повторні запрошення колишніх стипендіатів DAAD
Докладніше про стипендії:
www.daad.org.ua/ukr/stipendien.htm
Подальші стипендійні програми: www.funding-guide.de

Переваги навчання у Німеччині
1. Висока репутація німецьких вишів у всьому
світі
2. Різноманітні навчальні пропозиції: близько
450 визнаних державою вишів, 17500 навчальних
програм. Студенти можуть вибирати між
навчанням в університетах, орієнтованим на науку,
та навчанням у вишах прикладного напряму, де
практика є обов'язковою частиною навчання.
3. Навчання німецькою або англійською мовою:
пошук англомовних навчальних програм на
сайті www.daad.de/deutschland/studienangebote/
international

Шлях до навчання у Німеччині:
Для відвідання підготовчого коледжу необхідне
володіння німецькою мовою на рівні В1.
www.studienkollegs.de

Аспірантура
(Університет)

Для пошукачів, які не володіють німецькою мовою та
планують навчатися англійською мовою, окремі виші
пропонують платні підготовчі програми.
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4. Сервісні послуги для іноземних студентів:
міжнародні відділи вишів, партнерські та тандемні
програми
5. Безкоштовне або недороге навчання:
бакалаврські програми у державних вишах, як
правило, безкоштовні. За навчання на певних
магістерських програмах передбачена оплата, але у
порівнянні з іншими країнами вона не дуже висока.
У всіх вишах сплачується семестровий збір у розмірі
від 125 до 250 євро.
6. Німецька мова відкриває численні
можливості: німецька мова належить до десяти
найбільш уживаних мов у світі (близько 185
мільйонів людей). Володіння німецькою мовою є
великим плюсом у вашому резюме!
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Для вступу у магістратуру потрібен диплом бака
лавра українського вишу по відповідній спеціаль
ності. При виборі міждисциплінарних програм слід
зважати на умови вступу на відповідну програму.
3. Перевірка мовних передумов для вступу
Німецька мова: www.sprachnachweis.de
Наступні іспити можна скласти в Україні:
- TestDaf: www.testdaf.de
- Goethe-Zertifikat СІ та С2: www.goethe.de
- DSD II - лише в окремих школах DSD
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у Німеччині:
Важливі кроки до навчання
у Німеччині:
1. Вибір навчального закладу та навчальної
програми
www.study-in.de
www.higher-education-compass.de
2. Перевірка умов вступу
www.anabin.de
Для навчання на бакалаврській програмі випускни
ки українських шкіл зазвичай мають провчитися рік
у підготовчому коледжі у Німеччині або рік в укра
їнському виші на відповідній спеціальності.

4. Фінансове забезпечення
Особливо для навчання у магістратурі у Німеччині
існує багато стипендій:
www.funding-guide.de
При самостійному фінансуванні необхідно при
отриманні візи на навчання засвідчити наявність
8640 євро на рахунку на перший рік навчання,
наприклад, за допомогою блокованого рахунку.
www.kiew.diplo.de —►Послуги —* Візи — * Національні
візи
5. Подання заяви на обрану навчальну програму
Залежно від вишу
- безпосередньо до вишу або
- через службу uni-assist: www.uni-assist.de
Докладна інформація про навчання у Німеччині
німецькою та англійською мовами:
www.study-in.de
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