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Фінансується землею Бранденбург у 

рамках програми ESiSt*

Подача заявок і процедура відбору

Подача заявок відбувається через онлайн-портал.

Для цього зайдіть на наш сайт

www.europa-uni.de/college

і дотримуйтеся вказаних інструкцій. Спочатку Вам

потрібно зареєструватися на порталі. Після

реєстрації Ви отримаєте електронного листа з

посиланням активації. Пройшовши за цим

посиланням, Ви зможете встановити свій пароль і

почати опрацьовувати заявку онлайн.

На порталі Вам необхідно заповнити онлайн-

формуляр і завантажити наступні документи:

▪ мотиваційний лист

▪ актуальний сертифікат володіння німецькою

мовою на рівні В1 або вище, виданий протягом

останніх 6 місяців

▪ атестат про загальну середню (повну) освіту,

отриманий в вашій країні, або табель успішності

(якщо атестат ще не виданий)

▪ автобіографію

▪ копію першої сторінки закордонного паспорта

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

20.02.2022 р. у форматі PDF на наступну адресу:

college@europa-uni.de

Важливо: без підписаного формуляру Ваша

заявка вважатиметься неповною!

В якості наступного кроку Вам необхідно буде

здати TestAS у Вашій країні 23.04.2022 р. (вартість

тесту – приблизно 100 євро).

Після успішного проходження попереднього

відбору, ми проведемо з Вами коротку співбесіду,

наприклад через зум.

Після співбесіди, за умови вдалого проходження

всіх етапів відбору, Ви отримаєте запрошення на

програму Viadrina Intensive Track.
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В університет одразу 

після школи

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 5.000 студентів з

більш ніж 100 країн світу. Заснований в 1991 році,

університет Віадріна пропонує відмінні умови для

навчання: сучасні аудиторії, безпосередній

контакт з викладачами, мало-комплектні групи,

індивідуальна підтримка з питань навчання,

пошуку практики та планування кар'єри.

Європейський університет Віадріна у Франкфурті-

на-Одері, розташований на німецько-польському

кордоні, запрошує іноземних абітурієнтів взяти

участь у підготовчій програмі Viadrina Intensive

Track.

Viadrina Intensive Track надає іноземним

абітурієнтам, що мають тільки шкільний атестат,

можливість мовної, фахової й методичної

підготовки до навчання у Європейському

університеті Віадріна.

Починаючи з зимового семестру 2022/23,

учасники програми проходитимуть 12-місячн ий

підготовч ий курс, після закінчення якого

розпочнуть навчання на економічному

факультеті по одній з наступних бакалаврських

програм:

▪ Міжнародна економіка підприємства

▪ Право і економіка | Економіка і право

Після завершення участі у програмі найкращі

випускники Viadrina Intensive Track мають

можливість подати заявку на отримання

стипендії на загальну суму 3.000 євро на перший

рік навчання.

Термін подачі заявок: до 20.02.2022 року

Структура програми

Після успішного проходження відбору,

з жовтня 2022 року Ви відвідуватимете

12-місячний підготовчий курс, що включає:

▪ курси німецької мови B2 + C1

▪ курс подготовки до складання іспиту DSH

▪ подготовчі курси з економіки підприємства 

(BWL), національної економіки (VWL) і 

математики

▪ за необхідності – курс англійської мови

▪ інші фахові, методичні й міжкультурні 

підготовчі заходи

▪ семінари і тренінги з ключових компетенцій

▪ заходи, що допоможуть Вам адаптуватися й 

інтегратуватися в Німеччині

Вимоги до подачі заявок:

Для участі у програмі Viadrina Intensive Track

ви маєте відповідати наступним вимогам:

▪ мати закінчену шкільну освіту, отриману в 

вашій країні

▪ підтверджене знання німецької мови на рівні 

B1 (наприклад, диплом DSD I)

▪ вік щонайменше 17 років до 01.10.2023

▪ інтерес до економіки і математики

Вартість участі у програмі

Витрати на участь у програмі Viadrina

Intensive Track бере на себе Європейський

університет Віадріна. Ці витрати включають:

▪ мовні й фахові курси

▪ практичні заняття й тренінги

▪ курс підготовки до складання іспиту DSH

▪ навчальні матеріали і посібники

▪ всі екзаменаційні збори (за винятком 

вартості перескладань) 

▪ програму культурних заходів

▪ витрати на супровід і підтримку

Для участі у програмі Viadrina Intensive Track

необхідно укласти додатковий договір

приватного медичного страхування на весь

термін навчання на програмі. Також слід

враховувати витрати на проживання і

харчування. За необхідності ми можемо

допомогти Вам отримати кімнату в

студентському гуртожитку. Окрім цього,

учасники програми самостійно сплачують:

▪ семестровий збір, що включає в себе 

вартість семестрового проїзного квитка, 

дійсного для федеральних земель Берлін і 

Бранденбург

▪ дозвіл на проживання на час участі у 

програмі (віза)


