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Цей роздатковий матеріал містить важливу інформацію щодо прийому громадян 
країн поза межами ЄС та ЄЕП для отримання базової вищої освіти в 
Геттінгенському університеті. Вступ до магістратури й аспірантури регулюють 
факультети, які пропонують відповідні навчальні спеціальності.  

ВИБІР НАВЧАЛЬНОЇ СПЕЦАЛЬНОСТІ 
Огляд всіх навчальних спеціальностей Геттінгенського університету надано в 
переліку: https://www.uni-goettingen.de/de/3811.html  

СТРОКИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ 
Для спеціальностей базової вищої освіти, на зимовий семестр:  
1 березня до 30 квітня (навчальні спеціальності за конкурсом) і з 1 березня до 30 
вересня (навчальні спеціальності без конкурсу). 
Для спеціальностей базової вищої освіти, на літній семестр: 
1 вересня до 31 жовтня (навчальні спеціальності за конкурсом) і з 1 вересня до 31 
березня (навчальні спеціальності без конкурсу). 
Для навчання в магістратурі й аспірантурі:  
Строки варіюються, інформація надається індивідуально для кожної навчальної 
спеціальності: https://www.uni-goettingen.de/de/3811.html 

ЗБІР ЗА ЕКСПЕРТИЗУ 
Геттінгенський університет стягує збір у розмірі 65 євро за експертизу іноземних 
свідоцтв: https://www.uni-goettingen.de/de/47096.html  

УМОВИ ПРИЙОМУ 
ДЛЯ НАВЧАННЯ 

Станом на червень 2022 
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УМОВИ ПРИЙОМУ ДЛЯ НАВЧАННЯ 
Вашу заявку на вступ для навчання буде розглянуто, за умови що вона надійшла 
згідно строків, а також що Ви надіслали всі необхідні документи:  

Підтвердження права на отримання вищої освіти 
Дійсне підтвердження права на отримання вищої освіти є обов’язковим для вступу 
в Геттінгенський університет. Попередня інформація на таких сторінках:  
 
Anabin – Офіційна база даних з експертизи іноземних свідоцтв: 
https://anabin.kmk.org/anabin.html  
 
Подальша інформація для біженців з України:  
https://www.kmk.org/zab/ukraine-informationen.html  
 
Для вступу для навчання на вищих академічних рівнях (магістратура, аспірантура) 
зазвичай необхідно надати свідоцтва про закінчення базової вищої освіти або 
магістратури, а також відповідати професійним вимогам. 

Підтвердження знання мови  
Для навчання на спеціальностях базової вищої освіти зазвичай необхідно 
підтвердити знання німецької мови на рівні C1 GER. Університет пропонує 
англомовні спеціальності передусім на академічному рівні магістра. Відповідні 
вимоги варіюються в залежності від спеціальності: https://www.uni-
goettingen.de/de/47777.html  

Вступ до вищого семестру 
Якщо Ви навчаєтесь на старших курсах вищого навчального закладу поза межами 
Німеччини, Ви можете подати заявку на зарахування академічних досягнень і 
вступити до вищого семестру. Будь ласка, зверніть увагу, що в цьому разі діють інші 
строки прийому документів і передумови знання мови. Подальшу інформацію 
можна знайти тут: https://www.uni-goettingen.de/de/559135.html  

ПОРТАЛ ПОДАННЯ ЗАЯВКИ 
Онлайн портал для подання заявки, а також інформацію щодо обов’язкових 
документів можна знайти за посиланням: www.uni-goettingen.de/bewerbung  
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОШУКАЧІВ З УКРАЇНИ 
Внаслідок надзвичайної ситуації, зумовленої війною, вимоги допуску до навчання 
у вищому навчальному закладі було спрощено. Постраждалі мають бути захищені 
від негативних наслідків, навіть якщо, примусово залишивши країну, вони не 
можуть надати посвідчення про здачу всіх обов’язкових державних іспитів. 

Повна загальна середня освіта (11 класів):  
Біженці з України можуть подавати заявку до Штудієнколегу також і тоді, коли вони 
не змогли повністю закінчити одинадцятий клас школи. У такому разі для вступу 
необхідно подати свідоцтво про закінчення півріччя або тимчасові свідоцтва.  

Повна загальна середня освіта (11 класів) і підтвердження про складені 
університетські іспити: 
Біженці з України мають право подати заявку на навчання в університеті, навіть 
якщо вони не можуть надати посвідчення про складення всіх обов’язкових іспитів 
за два семестри навчання у вищому навчальному закладі поза межами Німеччини. 
У такому разі необхідно подати свідоцтво про закінчення школи і існуючі 
свідоцтва/перелік оцінок першого і/або другого семестру у вищому навчальному 
закладі.  
 
Якщо Вам необхідна попередня експертиза Вашого свідоцтва, Ви можете 
звернутися до Міжнародного Студентського Бюро (International Student Office).  
 
Передумови знання мови:  
Будь ласка, зверніть увагу, що передумови знання мови залишаються незмінними 
як для вступу до штудієнколегу, так і для вступу до університету. Знання мови 
невід’ємні від успішного навчання. Якщо знання мови ще не наявні, ми пропонуємо 
спочатку відвідати курси мови. 
 
Біженці з України можуть, наприклад, відвідувати безкоштовні інтеграційні курси. 
Огляд курсів неподалік від Вас можна знайти тут:  
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Integrationskurse/?coord=564864.5709517&  
 
Курси з мови для підготування до навчання можна закінчити в IIK e.V. міста 
Геттінген. Інформацію щодо курсів і можливостей фінансування Ви знайдете тут:  
https://www.iik-goettingen.de/kurse/studienvorbereitende-kurse/deutschkurse-zur-
studienvorbereitung/deutschkurse-fuer-gefluechtete/  
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