
Інформація та пропозиції для біженців з України 
 

Через поточну ситуацію в Україні федеральний уряд, штати та університети 

погодилися надати біженцям з України швидкий і нескладний доступ до 

німецької системи освіти. 

 

З огляду на це, Франкфуртський університет прикладних наук пропонує різні 

варіанти для початку або продовження навчання чи підготовчих курсів на 

місці: 

 

Якщо ви маєте статус проживання в Німеччині відповідно до §24 AufenthG 

(проживання для тимчасового захисту) і можете підтвердити знання німецької 

мови принаймні на рівні B1 за допомогою сертифіката (крім програм 

англомовного магістра), будь ласка, подайте заявку через uni -допоміжна 

програма «Спеціальна програма для біженців» у Франкфуртському університеті 

прикладних наук. Після цього буде перевірено, який із наступних варіантів 

вам підходить: 

 

    Після перевірки документів uni-assist і якщо ви підтвердили знання 

німецької мови на рівні C1, ви можете подати заявку на місце на курсі на 

зимовий семестр 2022/23. Будь ласка, надішліть нам повідомлення з номером 

вашої заявки uni-assist на адресу admissions(at)io.fra-uas.de завчасно до 

кінцевого терміну подачі заявок (див. нижче). 

 

Якщо ви не маєте прямого доступу до вищої освіти в Німеччині, і тому вам 

потрібно спочатку вступити в підготовчий коледж, ви можете подати заявку на 

місце в підготовчому коледжі після того, як уні-асіст перевірить ваші 

документи та підтвердить знання німецької мови в рівень В1. Будь ласка, 

надішліть нам свій номер заявки на Uni-assist у вказані терміни подання 

заявки. 

 

Примітка: якщо ваші знання німецької мови не нижче рівня B1, ви можете 

зареєструватися на наші підготовчі курси німецької мови, коли подаєте 

заявку на спеціальну програму. 

 

Для біженців, які не мають або не можуть підтвердити знання німецької мови, 

незабаром ми запропонуємо курс німецької мови A1. Щоб взяти участь у цьому 

курсі, не обов’язково навчатися у Франкфуртському університеті. Будь ласка, 

зв’яжіться з нами для отримання конкретної інформації з цього приводу. 

 

Терміни подачі заявок: 

Курси бакалавра (NC): 15.07.2022 

Курси бакалавра (відкриті): 01.09.2022 

Магістерські програми з англійською мовою (крім Global Logistics): 15 

квітня 2022 р. 

Німецькомовні магістерські програми (та Global Logistics): 15 липня 2022 р. 

 

Для магістерських курсів англійською мовою знання німецької мови не 

потрібно. Необхідні знання англійської мови можна знайти на відповідних 

сторінках курсу. 

 

 

 

  



Додаткова інформація: 

 

семестровий квиток: 

 

Усі студенти повинні сплатити семестровий внесок близько 370 євро за 

зарахування. У цю суму також входить семестровий квиток, квиток на місцевий 

громадський транспорт у межах Гессена. 

 

Додаткові витрати для студентів: 

 

    Проживання (300 – 500 євро на ринку приватного житла; наразі ми 

пропонуємо додаткову житлову площу в студентських гуртожитках). 

    Медичне страхування (усі студенти повинні мати медичне страхування в 

державній або приватній страховій компанії). 

 

Ви можете знайти більше інформації про можливі витрати на проживання тут: 

https://www.frankfurt-university.de/en/studies/international-

office/incomings/exchange/living-in-frankfurt/  

 

Ми також будемо раді повідомити вам про можливі пропозиції фінансування. 

Будь ласка, повідомте нам, якщо вам потрібна підтримка з цього приводу, або 

зв’яжіться безпосередньо з admission@support.uastudents.de.  

 

Якщо ви хочете ознайомитися з усіма університетами Німеччини та їх 

пропозиціями (ступенів), ви знайдете відповідну інформацію на веб-сайті 

DAAD. 

 

Якщо у вас виникли запитання чи інші проблеми, будь ласка, зв’яжіться з 

admissions@io.fra-uas.de  
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