Подача заявок і процедура відбору
Подача заявок відбувається через онлайн-портал. Для
цього зайдіть на наш сайт
www.europa-uni.de/viadrinafasttrack

Viadrina Fast Track

і дотримуйтеся вказаних інструкцій. Спочатку Вам
потрібно зареєструватися на порталі. Після реєстрації
Ви отримаєте імейл з посиланням активації. Пройшовши за цим посиланням, Ви зможете встановити свій
пароль і почати опрацьовувати заявку онлайн.

Культурологія
Економіка

На порталі Вам необхідно заповнити онлайн-формуляр
і завантажити наступні документи:





мотиваційний лист
актуальний сертифікат володіння німецькою мовою
на рівні В2 або вище, виданий протягом останніх 6
місяців
автобіографію
копію першої сторінки закордонного паспорта
актуальне фото на документи

Після того як Ви повністю заповнили онлайн-формуляр,
завантажили необхідні документи й відправили
формуляр через портал, Ви зможете завантажити Вашу
заявку у форматі pdf. Отриманий документ необхідно
роздрукувати, підписати, відсканувати й відправити не
пізніше 13.01.2019 р. у форматі pdf на наступну адресу:
fast-track@europa-uni.de
Важливо: Без підписаного формуляра Ваша заявка
вважатиметься неповною!
Після проходження попереднього відбору на основі
отриманих документів ми відправимо Вам запрошення
скласти TestAS у Вашій країні 07.03.2019 р. (вартість
тесту – біля 90 євро). З можливих модулів Ви маєте
вибрати модуль «Гуманітарні, культурологічні й
суспільні науки» (Напрямок Культурологія) або
«Економіка» (Напрямок Економіка).
Після успішного складання TestAS ми проведемо з Вами
коротку співбесіду (наприклад, у скайпі) на початку
квітня 2019 року. Після співбесіди ми проведемо
остаточний відбір учасників програми Viadrina Fast
Track.

Контакти
Сергій Мельхер
Координатор програми Viadrina Fast Track
Тел.: +49 335 5534-2865
fast-track@europa-uni.de
Олексій Ісаков
Асистент програми Viadrina Fast Track
Тел.: +49 335 5534-4237
fast-track@europa-uni.de
Europa-Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland

Детальну інформацію про програму Viadrina Fast
Track, а також посилання на портал для подачі
заявки Ви можете знайти на сайті:

www.europa-uni.de/viadrinafasttrack
За підтримки
Fotos © Heide Fest




Після школи - одразу до університету!
Без коледжу, без навчання у виші рідної країни

Вища освіта
в центрі Європи
Європейський університет Віадріна розташований в
центрі Європи на німецько-польському кордоні в місті
Франкфурт-на-Одері. Інтернаціональність є візитною
карткою університету. На даний момент у Віадріні
навчається близько 6300 студентів з більш ніж 100 країн
світу. Заснований в 1991 році, університет Віадріна
пропонує відмінні умови для навчання: сучасні
аудиторії, безпосередній контакт з викладачами, малокомплектні групи, індивідуальна підтримка з питань
навчання, пошуку практики та планування кар'єри.
Абітурієнти з країн Східної Європи (за межами ЄС),
Південного Кавказу та Центральної Азії можуть почати
навчання за напрямками Культурологія або Економіка
після успішної участі в програмі Viadrina Fast Track.
Відвідування підготовчого коледжу (Studienkolleg), а
також попереднє навчання 1 або 2 роки в університеті
рідної країни в даному випадку не потрібні. Розпочати
навчання в Німеччині можна швидко й без зайвої втрати
часу.

Для учасників програми Viadrina Fast Track
передбачений тримісячний підготовчий курс з липня по
вересень 2019 року. Проводити заняття будуть
викладачі університету, організаційну підтримку
програми надає Відділ міжнародних відносин Віадріни.
Після успішного складання іспитів з жовтня 2019 року
можна почати навчання по одній з наступних
бакалаврських програм:




Культурологія
Міжнародна економіка підприємства
Економіка і право | Право і економіка

Viadrina Fast Track фінансується службою DAAD з коштів
Міністерства закордонних справ Німеччини. Кращим
кандидатам буде виплачуватися стипендія DAAD в
розмірі 750 євро на місяць в перший рік навчання.
Протягом перших двох семестрів учасники програми
отримують додаткову підтримку в навчанні, а також
можуть при бажанні знизити обов'язкове навчальне
навантаження.
Подача заявок до 13.01.2019 р.

Структура програми

Вимоги до подачі заявок

Успішно пройшовши процедуру відбору, з липня по
вересень 2019 року учасники програми відвідують
підготовчі курси наступного змісту:

Для участі в програмі Viadrina Fast Track Ви маєте
відповідати наступним вимогам:








Напрямок «Культурологія»: підготовчі курси з
історії культури, літератури, лінгвістики та
порівняльної соціології
Напрямок «Економіка»: курси з економіки
підприємства (BWL), економічної теорії (VWL) та
математики
за необхідністю – курс німецької мови та курс
підготовки до іспиту DSH
курс англійської мови
інші предметні, методичні й міжкультурні
підготовчі заходи
заходи, що допомагають студентам звикнути до
навчання в Німеччині й інтегруватися в
університетське середовище

Підготовчі курси завершуються іспитом відповідного
напрямку і за необхідністю іспитом на знання
німецької мови. У разі їх успішного складання
учасники програми починають навчання в Віадріні з
жовтня 2019 року. Кращим студентам буде
виплачуватися стипендія DAAD в розмірі 750 євро на
місяць з жовтня 2019 року по вересень 2020 року.
Після цього вони можуть подавати заявки на
стипендії університету Віадріна, а також інших
стипендіальних фондів.






Атестат про повну загальну середню освіту,
отриманий у Вашій країні в 2019 або 2018 році
Знання німецької мови мінімум на рівні В2
(наприклад, диплом DSD-II або сертифікат TestDaF)
На 01.10.2019 р. Вам має виповнитися 17 років.
Інтерес до гуманітарних наук або до економіки й
математики

Будь ласка, зверніть увагу на наступне:


При наявності сертифіката володіння німецькою
мовою на рівні В2 на момент початку програми
(липень 2019 року) Вам необхідно пройти курс
німецької мови в липні і серпні 2019 року,
підготовчий курс DSH у вересні 2019 року і після
цього успішно скласти іспит DSH на рівні DSH-2,
щоб почати навчання у Віадріні.



Сертифікат володіння німецькою мовою на рівні
С1 (наприклад, шкільний диплом DSD-II з рівнем
С1 або сертифікат TestDaF з оцінкою TDN 4 у всіх
чотирьох частинах) звільняє від відвідування
курсів німецької мови та здачі вступних мовних
іспитів, якщо Ваш сертифікат буде прирівняний до
сертифікату DSH-2 в рамках положення про
проведення іспиту DSH у Віадріні.

