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Програма

У 2008 році Федеральне міністерство закордонних 

справ Федеративної Республіки Німеччини 

започаткувало партнерську шкільну ініціативу 

«Школи: партнери майбутнього» (PASCH) з метою 

активізації співпраці з іноземними школами та 

утвердження німецької мови як іноземної як 

невід’ємної частини навчальні програми у відповідних 

країнах. «Ініціатива підтримки німецьких шкіл за 

кордоном і шкіл-партнерів» (BIDS), організована 

Німецькою службою академічних обмінів (DAAD), 

є важливою частиною ініціативи PASCH.

Проект BIDS зміцнює співпрацю університетів з 

німецькими школами за кордоном та школами мовних

дипломів. Серед іншого, DAAD також підтримує наш 

проект BIDS в мережі університетів.

У рамках цього Європейський університет Віадріна

співпрацює, зокрема, зі школами за кордоном та 

школами мовних дипломів у Вірменії, Болгарії, 

Польщі, Росії, Україні та Узбекистані.

Бранденбурзький технічний університет (BTU) 

тісніше співпрацює зі школами PASCH у Болгарії, 

Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії та Туреччині.

Чому BIDS цікавий для вас?

✓ Ти ще не знаєш,

… ДЕ ти хочеш почати своє навчання?

… ЩО ти хочеш вивчати?

Ми підтримуємо тебе у орієнтації та заохочуємо вас у 

вашому рішенні навчатися в Бранденбурзі!

✓ Тобі потрібна підтримка, щоб почати навчання?

Ми на твоєму боці з нашими консультаційними

послугами та послугами підтримки!

✓ Тобі потрібна фінансова підтрима?

Подавайся на мотиваційну стипендію!
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Університети

Європейський університет Віадріна, Франкфурт 

(Одер),

на німецько-польському кордоні пропонує своїм 6500 

студентам міждисциплінарний діапазон у сферах 

культурології, економіки та права. Невеликі курси в 

сучасних приміщеннях роблять значний внесок в успіх 

курсу. Міжнародна орієнтація університету з широким 

спектром іноземних курсів і можливістю отримати дво- та 

тринаціональні ступені щороку приваблює на Одер 

численні студенти з Німеччини та з-за кордону.

BIDS Мотиваційна стипендія

Навчання в Бранденбурзі того варте. Щоб полегшити 

випускникам PASCH початок навчання в наших 

університетах, ми хочемо підтримати їх на початку 

навчання.

З цією метою BTU та Viadrina надають стипендії успішним і 

відданим випускникам іноземних шкіл PASCH.

Коротка інформаця про мотиваційну стипендію:

• Розмір стипендії: 400 євро на місяць

• Тривалість стипендії: 1. Семестр, з можливістю 

продовження

• Всю інформацію щодо подачі заявки ти знайдеш на 

наших вебсайтах: БТУ і Віадріна.

Стипендії фінансуються за рахунок коштів Німецької

служби академічних обмінів (DAAD) та коштів

Федерального міністерства закордонних справ.

Консультації & підтримка

Щоб надати вичерпну інформацію про Європейський 

університет Віадріна та БТУ Котбус-Зенфтенберг, ми 

подорожуємо до шкіл і представляємо наші університети.

Крім того, ми представлені на різних освітніх ярмарках, де 

ви можете зустрітися з нами особисто та задати свої 

індивідуальні запитання щодо навчання у БТУ & Віадріні.

Ми також раді прийняти шкільні класи в будь-який час або 

надіслати школам інформаційні матеріали.

Ми допомагаємо учням німецьких шкіл за кордоном і шкіл з 

мовними дипломами з усіх питань щодо курсів, заявок, 

стипендій тощо, а також надаємо інтенсивну підтримку 

іноземним студентам під час навчання.

Бранденбурзький технологічний університет Котбус-

Зенфтенберг – це сучасний міжнародно орієнтований

технічний університет, який, окрім широкого спектру курсів, 

пропонує багато місця для ваших власних ідей!

Курси, які пропонує BTU, включають природничі та 

інженерні науки, а також економіку, культурологію та науки 

про здоров'я. Завдяки новітньому технічному обладнанню 

та відмінній підтримці ми гарантуємо навчання, 

орієнтоване на майбутнє. Наші іноземні студенти 

отримують переваги від різноманітних підготовчих 

програм, можливостей для вивчення мови та багатьох 

видів дозвілля.
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BIDS Пробне навчання

Ми не лише відвідуємо школи-партнери та 

представляємо там наші університети, але й раз на рік 

запрошуємо студентів до Котбуса та Франкфурта на 

Одері, щоб вони могли особисто перевірити БТУ & 

Віадріну.

Щороку, починаючи з 2008 року, ми приймаємо 

студентів останніх курсів шкіл PASCH. Протягом 

різноманітного вступного тижня майбутні випускники 

середньої школи мають можливість особисто відчути 

повсякденне життя в нашому університеті та дізнатися 

про різноманітні курси, які пропонують BTU & Viadrina 

на місці.

Ми пропонуємо школярам можливість …

• … відкрити для себе університетське містечко та 

міста Котбус і Зенфтенберг, Франкфурт (Одер) і 

Слубіце та околиці;

• ... дізнатися про широкий спектр наших курсів;

• … відвідати академічні курси;

• …зустрітися зі студентами;

• … зустрітися зі студентами з усього світу на 

Міжнародному дні Віадріни;

• … взяти участь у міжкультурних семінарах та 

семінарах з письма;

• … з’їздити на екскурсії околицями, особливо до 

Берліна.

Ви можете знайти звіти про досвід та додаткову

інформацію, особливо щодо подачі заявки, на нашому

веб-сайті– Віадріна / БТУ.
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