Займися навчанням.
Найкраще місце –Саксонія.

Загальний огляд вищих
навчальних закладів у
Саксонії

www.pack-dein-studium.de

www.pack-deinstudium.de
(англійською мовою)

ЛАСКАВО
ПРОСИМО!
У Саксонії ти можеш навчатися в
прекрасних університетах
Саксонія – першокласна університетська
земля: Саксонські університети мають відмінну репутацію – як на національному, так і на
міжнародному рівні – завдяки відмінним умовам для навчання, чудовій підтримці та різноманітному спектру предметів та унікальним
програмам отримання наукового ступеню. У
Саксонії проходять навчання понад 107 000
студентів з усіх регіонів Німеччини та з усього
світу – в їхньому розпорядженні є найсучасніші університети, лабораторії, майстерні та
бібліотеки.

У Саксонії ти знайдеш великий вибір
програм одержання вищої освіти
Чотири університети, п’ять вищих художніх
навчальних закладів, п’ять університетів прикладних наук та особлива пропозиція Академії професійної освіти Саксонії з її сімома навчальними академіями надають величезний
спектр із понад 1000 варіантів навчання від A
для африканських досліджень до Z для стоматології (Zahnmedizin).
Усі програми навчання 14 державних університетів та Академія професійної освіти Саксонії можна знайти на сайті

Про інші вищі навчальні заклади Саксонії (визнані державою або адміністративні університети) можна дізнатися тут:
www.studieren.sachsen.de
(англійською мовою)

У Саксонії існує дуальна форма
навчання
Вчитися й працювати водночас – це одна з
особливостей Німеччини, і Саксонії зокрема:
в університетах прикладних наук та в Академія професійної освіти Саксонії теорія та
практика йдуть пліч-о-пліч. Тут також пропонується так звана дуальна форма навчання:
це дає можливість одержати великі теоретичні знання в університеті та водночас набути практичного досвіду на підприємстві.

У Саксонії можна жити недорого
За нечисленними винятками освіта є безкоштовною, а життя в Саксонії цілком доступне.
Наприклад, Товариство сприяння студентам Хемніц-Цвікау (Studentenwerk ChemnitzZwickau) пропонує орендну плату за одномісні кімнати для студентів (включно з оплатою
опалення, електрики, водопостачання, інтернету та телебачення) від 179,50 € на місяць.
Однак також можна знайти недорогі кімнати
в спільних квартирах.

У Саксонії також надається сприяння
в усіх аспектах навчання
Товариства сприяння студентам надають
свою допомогу у вигляді послуг. Вони пропонують різноманітне харчування в студентських їдальнях та кафетеріях, недорогі
кімнати та окремі квартири у гуртожитках,

допомогу у фінансуванні витрат студентів та в
рішенні соціальних, психосоціальних та юридичних питань. Крім того, товариства сприяння студентам просувають співіснування
німецьких та іноземних студентів, а про дітей
студентів з любов'ю дбають в дитячих установах.
https://www.swcz.de/en/
https://www.studentenwerk-dresden.de/
english/
https://www.studentenwerk-freiberg.de/
freiberg/en/
https://www.studentenwerk-leipzig.de/en

У Саксонії та можеш успішно
навчатися
Студенти – звісно – допомагають одне одним.
Крім того, викладачі готові допомагати у вирішенні питань і проблем. Разом з тим, саксонські університети розробили так звані програми успішного навчання: підготовчі курси
онлайн, вправи та вступні лекції чи навчальні
посібники від студентів старших курсів. Пандемія корона-вірусу дала потужний поштовх
у цифровізації університетів. З’явилися нові
цифрові пропозиції та гібридні формати навчання.

У Саксонії студенти дуже задоволені
Випускники у Саксонії регулярно проходять
опитування відносно свого навчання. В останньому опитуванні вони також зазначили,
що дуже задоволені якістю та умовами освіти в Саксонії. Вони оцінюють організацію
навчання, викладання, організацію іспитів,
підтримку та консультації з окремих предметів, матеріально-технічну базу та соціальний
клімат навіть вище, ніж студенти попередніх
років.

У Саксонії ти можеш насолодитися
природою та культурою
Звичайно ж, дрібниці також відіграють значення в навчанні. Для всіх, хто шукає рівноваги з навчанням у природі, ландшафт Саксонії підходить якнайкраще. Рудні та Ельбські
пісковикові гори знаходяться практично біля
порогу кожного університету.
Тут також є все для тих, хто цікавиться мистецтвом і культурою. Понад 400 музеїв, включно з легендарними Державними художніми
зібраннями Дрездена із Зеленим Склепінням, театри та опера, такі як Оперний театр
Земпера чи Ґевандгаус у Ляйпциґу, роблять
культурний ландшафт Саксонії унікальним.
Тим часом, галереї на території колишньої
ляпцизької бавовняної фабрики (Leipziger
Baumwollspinnerei) чи Міжнародна художня
виставка Ostrale в Дрездені пропонують сучасне мистецтво.
https://www.simply-saxony.com/
https://visitsaxony.com/

У Саксонії гарні можливості для
кар’єрного зростання
Для випускників університетів перспективи
працевлаштування в Саксонії відмінні. Широкі можливості для стажування та роботи
після закінчення університету в понад 50 науково-дослідних інститутах або в бізнесі – від
автомобільної промисловості до біотехнологій, екологічних та енергетичних технологій або в секторі програмного забезпечення
– говорять на користь того, щоб розпочати
навчання в Саксонії та одержати тут професійну освіту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
www.ukrainehilfe.sachsen.de

Чи можеш ти продовжити навчання
в Саксонії, якщо ти вже навчався чи
навчалася в Україні?
Так! Вищі навчальні заклади пропонують
можливості для продовження навчання. Від
2005 року Україна є членом Болонського
процесу. Це означає, що академічні досягнення, одержані в Україні, визнаються і в Німеччині. Університети Саксонії перевіряють
академічні досягнення в Україні та, виходячи
з цього, шукають можливості без бюрократичних перешкод запропонувати тобі курс
навчання, що тобі пасує.
Будь ласка, звернися до компетентного органу в справах іноземців за консультацією
щодо можливості отримання посвідки на
проживання з метою навчання.

Які вимоги для навчання в Німеччині?
Для навчання в Німеччині необхідне право на
вступ до ВНЗ, яке дозволяло б також навчатися на батьківщині.
Тут ти можеш дізнатися, чи твоє свідоцтво
може бути визнане:
https://www.daad.de/en/study-andresearch-in-germany/plan-your-studies/
admission-database/
Якщо свідоцтво не визнається, то університети проводять так званий оціночний тест.
Існують підготовчі курси (Studienkolleg), де
можна підготуватися до іспиту з фахової дисципліни та мови. Тут тобі нададуть консультації в університетах.
https://www.stksachs.uni-leipzig.de/

У багатьох університетах існують окремі програми здобуття ступеню, які пропонують англійською мовою. Це особливо актуально для
магістерських програм, орієнтованих на міжнародний рівень.
Для вступу в університет на програми з німецькою мовою навчання, слід скласти мовний тест. Усі сертифікати володіння мовою
мають бути видані відповідно до
Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземними мовами (GER).
https://www.europaeischerreferenzrahmen.de/
Щоб отримати довготривалу посвідку на проживання для навчання, звертайся до органів
у справах іноземців. Наразі наявність візи не
є обов’язковою передумовою для цього.

Чи треба платити за навчання?
Навчання в Саксонії, як правило, безкоштовне. Однак є два винятки: Якщо в тебе вже є
вища освіта (включно з магістратурою) і ти
бажаєш одержати ще одну, то, можливо,
доведеться сплатити за одержання другої
освіти. Можлива також оплата для тих, хто
вчиться тривалий час (починаючи з 5 семестру понад звичайний час навчання).
Прохання брати до уваги: При вступі на курс
навчання слід оплатити семестровий внесок, який варіюється від університету до університету. Про можливе зниження плати за
навчання можна дізнатися безпосередньо у
відповідному університеті.

Як ти можеш фінансувати своє
навчання?
Соціальні виплати: Прохачі захисту з України мають доступ до соціальних виплат.
Додаткова інформація тут:

•

https://www.sms.sachsen.de/allgemeinerechtsvorschriften-7718.html

BAföG (Федеральний закон про сприяння освіті ): Українські біженці, які здобули
чи здобувають освіту в Німеччині, можуть
отримати BAföG тільки в тому випадку, якщо
вони самі чи один з їхніх батьків мешкає
в Німеччині протягом кількох років та має
легальну оплачувану роботу.
• Стипендії: Міністерство науки Саксонії
вирішило створити фінансову підтримку для
українських студентів, які навчаються чи бажають навчатися в Саксонії. Біженці з України
(громадяни України) можуть подати заяву на
отримання стипендії до Товариства сприяння
студентам Саксонії.

•

До кого можна звернутися, якщо
виникнуть питання?
Найкраще звертатися безпосередньо до
університету. Контактними особами в університетах є міжнародні офіси. Інформацію
зазвичай можна знайти безпосередньо на
домашній інтернет-сторінці університету.
Огляд усіх вищих навчальних закладів Саксонії тут:
https://www.pack-dein-studium.de/
studying-in-saxony/universities-in-saxony.
html

ЩО ПІДХОДИТЬ
ТОБІ?
Університет чи Університет
прикладних наук?
Ті, хто навчався в університеті, як правило,
більше зайняті науковою діяльністю, в той час
як випускники університету прикладних наук
працюють більше в практичній царині. Це

основний принцип, якщо казати спрощено.
Обидва типи університетів готують наступне
покоління вчених. Університети прикладних
наук більшою мірою орієнтовані на практичну галузь. Багато які з них співробітничають
з компаніями, також все більшого значення
набувають наукові дослідження.

До художньої академії?
Ті, хто може продемонструвати художній талант в кваліфікаційному тесті, іноді можуть
вивчати мистецтво навіть без атестату про
середню освіту. Художні та музичні коледжі
прирівнено до університетів, і вони пропонують освіту в галузі образотворчого, художнього та виконавського мистецтва, а також
музичних дисциплін. Особливістю є співробітництво з відомими оркестрами чи театрами, а також обмін успішними артистами.

До Академія професійної освіти
Саксонії?
Тут практика, там теорія – і обидві тісно переплетені: саме це пропонує Академія професійної освіти Саксонії. Ви будете оптимально
підготовлені до професії в семи місцях: на
підприємстві як у місці практики, і в Академія
професійної освіти Саксонії як у місці вивчення теорії. І це за наявності щомісячної платні.
Пісня трьох років навчання ти отримаєш визнаний ступінь бакалавра або диплом.

УНІВЕРСИТЕТИ
Чотири університети Саксонії – в Дрездені, Ляйпциґу, Хемніці
та Фрайберґу – пропонують широкий спектр предметів у галузі техніки, природничих наук, гуманітарних і соціальних наук,
економіки і права.

Technische Universität Dresden
Дрезденський технічний університет
TU Dresden є одним з найбільших технічних
університетів Німеччини та з 2012 року входить
в число одинадцяти передових університетів
Німеччини.

студентів
30.079

навчальні
програми

факультетів
17

124

www.tu-dresden.de

https://tu-dresden.de/tu-dresden/internationales/we-care/ukraine

Universität Leipzig
Ляйпцизький університет
Uni Leipzig, заснований 1409 року і другий найстаріший університет Німеччини після Гайдельберзького, є одним з найбільших дослідницьких
та медичних університетів у Німеччині.

студентів
29.870

навчальні
програми
>150

факультетів
14

www.uni-leipzig.de/ukraine-studium
www.uni-leipzig.de/en/ukraine-study

Technische Universität Chemnitz
Технічний університет у Хемніці
TU Chemnitz є третім за розміром університетом в
Саксонії. Три основні напрями діяльності – «Матеріали та інтелектуальні системи», «Ресурсозбережне
виробництво та легкі конструкції» та «Людина і
техніка».

студентів
9.752

навчальні
програми
97

факультетів
8

www.tu-chemnitz.de
https://www.tu-chemnitz.de/rektorat/rektor/ukraine.html.uk

Technische Universität Bergakademie Freiberg
Технічний університет Гірнича
академія у Фрайберзі
студентів
4.050

TU Bergakademie Freiberg є найстаршим у світі
університетом гірничих наук і розглядає себе як
університет ресурсів.

навчальні
програми
73

факультетів
6

www.tu-freiberg.de

https://tu-freiberg.de/solidaritaet-mit-ukraine

BERUFSAKADEMIE SACHSEN (BA)
АКАДЕМІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ САКСОНІЇ
Berufsakademie (BA) Sachsen у своїх семи філіях у
Бауцені, Брайтенбрунні, Дрездені, Ґлаухау, Ляйпцизі,
Плауені та Рієсі пропонує трирічну програму дуального навчання, індивідуальний контроль у невеликих
семінарських групах, компактний розклад, фінансову
незалежність за рахунок можливої винагороди та
відсутність обмеження на прийом студентів.

студентів
4.500

навчальні
програми
>40

філій
7

www.ba-sachsen.de/en

Клариса навчається на викладача співів
у Вищій школі музики Карла Марії фон Вебера у
Дрездені.

ВИЩІ ХУДОЖНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
Музика, театр, танець, образотворче мистецтво графіка та книговидавництво – у п’яти художніх коледжах Саксонії є прекрасні можливості для
навчання в цих галузях. Невід’ємним компонентом є співробітництво з відомими оркестрами, театрами та художніми колекціями Вільної держави.

Hochschule für M usik und Theater
»Felix Mendelssohn B artholdy« Leipzig
Університет музики та театру
»Felix Mendelssohn Bartholdy« в Ляйпциґу
Фелікс Мендельсон Бартольді 1843 року заснував першу німецьку консерваторію. Сьогодні
HMT Leipzig є однією з найавторитетніший
художніх установ Європи.

студентів
1.091

навчальні
програми
13

факультетів
3

www.hmt-leipzig.de

Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
Вища школа музики Карла Марії фон Вебера у Дрездені
HfM Dresden Carl Maria von Weber відома насамперед освітою в галузі оркестрової музики, співів
та — уже від 1962 року — джазу/року/поп-музики.
Своє коріння ця установа бере від 1856 року.

студентів
729

навчальні
програми
16

www.hfmdd.de

факультетів
2

Hochschule für B ildende K ünste D resden
Дрезденський університет образотворчих мистецтв
1764 року цей заклад почав працювати як
»Haupt-Kunst-Akademie«: HfBK Dresden – одним з найстаріших європейських навчальних
центрів образотворчого мистецтва

студентів
557

https://www.hfbk-dresden.de/aktuelles/details/ukrainekonflikt

навчальні
програми
5

факультетів
2

www.hfbk-dresden.de

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
Ляйпцизька вища школа графіки та книжкового мистецтва
Це одна з найстарших та найавторитетніших
вищих художніх шкіл Європи: Протягом уже 250
років сьогоднішня HGB Leipzig дає художню та
дизайнерську освіту на найвищому рівні.

студентів
506

https://www.hgb-leipzig.de/f/e/ATA/ATA%20Aufruf_Ukrainisch.pdf

дипломні
програми
4

магістерська
програма
1

www.hgb-leipzig.de

Palucca Hochschule für Tanz Dresden
Дрезденська вища школа танцю
Палукка
Дрезденська вища школа танцю Palucca – єдиний в Німеччині незалежний університет танцю, заснований 1925 року
танцюристкою Ґрет Палукка (Gret Palucca). До 1991 року
засновниця навіть викладала сама.

студентів
181

навчальні
програми
4

www.palucca.eu

УНІВЕРСИТЕТИ ПРИКЛАДНИХ НАУК
Якщо ви шукаєте практичний курс навчання, то один з п’яти університетів
прикладних наук є саме для вас. Тут можна здобути вищу освіту в галузі
інженерії, економіки, медіа та соціальних наук, а також в галузі культури та
мистецтва.

Hochschule Mittweida
Вища школа в Міттвайда
Hochschule Mittweida є найбільшим з п’яти
університетів прикладних наук у Саксонії. Вона
має широку спеціалізацію – від інженерної справи, природничих наук та економіки і до засобів
масової інформації та соціальної роботи.

https://www.hs-mittweida.de/news/aktuell/7298/

студентів
6.908

дипломні
програми
62

факультетів
5

www.hs-mittweida.de

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
Ляйпцизька вища школа техніки, господарства та культури
HTWK Leipzig поєднує в собі практико-орієнтовне викладання та прикладні дослідження.
Її широкий інженерно-технічний профіль є
унікальною регіональною перевагою
студентів
6.343

https://www.htwk-leipzig.de/hochschule/aktuelles/ukraine-hilfe/

дипломні
програми
>40

факультетів

www.htwk-leipzig.de

6

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Дрезденська вища школа техніки та господарства
HTW Dresden є другим найбільшим університетом
у столиці федеральної землі. Вона має виражений
інженерний та економічний профіль у викладанні
та дослідженнях, доповнений художніми компетенціями.

студентів
4.791

https://www.htw-dresden.de/hochschule/aktuelles/ukrainehilfe

дипломні
програми
42

факультетів
8

www.htw-dresden.de

Westsächsische Hochschule Zwickau
Західносаксонська вища школа в Цвікау
WHZ Zwickau має міцне коріння в автомобільному місті Цвікау, заснованому Робертом
Шуманом, і сприймає себе як університет
мобільності.

студентів
3.290

дипломні
програми
55

факультетів
8

www.fh-zwickau.de
https://www.fh-zwickau.de/studium/internationales/internationaler-campus/ukrainehilfe/

Hochschule Zittau/Görlitz
Вища школа в Циттау/Ґерліц
Навчання без кордонів – для втілення такого
девізу знайдеться небагато кращих місць, ніж
Циттау та Ґерліц, розташовані в прикордонному трикутнику між Німеччиною, Польщею та
Чехією.

студентів
2.788

дипломні
програми
50

факультетів
6

www.hszg.de

https://www.hszg.de/hochschule/aktuelles/informationen-fuer-ukrainische-gefluechtete
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ВИДАВЕЦЬ ТА РЕДАКЦІЯ Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
(Міністерство науки, культури та туризму Саксонії)
Прес-служба з питань науки, Wigardstraße 17, 01097 Dresden www.smwk.sachsen.de
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