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- Період подання заявок з 16 травня 2022 р. по 29 липня 2022 р. - 

 
Програма складається із трьох основних частин: 

 
 

1. Лінгвістична складова:А1-С1 

2. Інтегративний компонент(Глюккауф! Курс) 

• Різні семінари/практикуми щотижня (наприклад, семінари з роботи та кар'єри, 
вправи з математики та фізики та багато іншого). 

• Ви повинні взяти участь як мінімум у 2 заходах курсів Glückauf, щоб мати можливість 
скласти випускний іспит. Підпис підтверджує кожне ваше відвідування. Ви можете взяти 
участь у більш ніж 2 пропозиціях. 

3. Технічна складова: 

• від B2: Участь у всіх лекціях/семінарах/навчальних лекціях для звичайних студентів 
• Залік іспитів та ваших досягнень під час переходу на стандартне навчання 

 

Підказки: 

• Очікується, що курси німецької мови розпочнуться 4 жовтня 2022 року. 
• Кожен курс складається з 15 уроків щотижня. 
• Розклад для кожного курсу є різним. Ви будете розподілені до класу приблизно за три 

тижні до початку занять. 
• Вартість квитка Studicard/NRW: близько 240 євро за кожен семестр. Курси німецької мови 

є безкоштовними. 
• Починаючи з рівня B2, PPA може покрити витрати на один із наступних офіційних 

мовних тестів: DSH/Telc C1 Hochschule/TestDaF/C1 Goethe. 
 

Вимоги до участі у програмі: 

• Іноземні абітурієнти з досвідом біженства та без нього 
• Підтвердження кваліфікації для вступу до вищого навчального закладу (Abitur) за 

кордоном, який дає вам право навчатися там 
• Намір отримати навчання у Технічному університеті Георга Агріколи 
• Участь у вступному іспиті з німецької мови 



 

 
Як я можу зареєструватись? 

 

Виконайте такі кроки для реєстрації:  
 

1. Будь ласка, надішліть нам наступні документи  bewerbung-ppa@thga.de : 
• Кольорову копію оригіналу шкільного атестату 
• Шкільний атестат: кольорова копія німецького перекладу 
• Дозвіл на перебування: кольорова копія 
• Резюме 
• Освіта: документи, якщо такі є, кольорова копія 
• Копія мовного сертифіката, якщо такий є 

2. Ми перевіряємо ваші документи. 

3. Якщо ваші документи готові і ви відповідаєте вимогам, ми надішлемо вам запрошення на 
онлайн-консультацію. 

4. Після реєстрації ви будете запрошені на онлайн-тест з німецької мови. Тест визначає рівень 
мови, який ви можете відвідувати у нашій програмі. 

5. Отримавши результат вступного тесту з німецької мови, ви можете вирішити, чи хочете взяти 
участь у програмі. 

 
 
 
 
 

Ісра Струцина 
Ел. Пошта:  
Isra.Struzyna@thga.de 
Телефон: 0234/968-3215 

 
Юдіт Ренкен 
Ел. Пошта: 
Judith.Renken@thga.de 
Телефон: 0234/968-3315 
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