
Інформаційна онлайн-зустріч для
українців, що бажають стати
студентами

> Що вивчати > Як подати документи
> Як почати > Хто надає допомогу



Ґрацький університет



Напрямки навчання / предмети

Педагогіка

Мови і
літератури

Мистецтвоз
навство, 

культуроло
гія, історія

Соціологія

ПравоЕкономіка
Релігієзнав

ство

Природнич
і науки

Земля і
довкілля

Спорт



Навчальний рік / семестри

Грудень

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень Червень

Травень

Квітень

Лютий
Листопад

Березень

Січень



Пропозиції для майбутніх
українських студентів



o Оплати за навчання в зимньому семестрі 2022/2023 немає

o Обов’язкова оплата в студентську організацію ÖH - 21.20 євро за семестр
Якщо немає можливості заплатити цю суму, треба про це повідомити, і оплату
візьме на себе організація ÖH

o Стипендія імені Ернста Маха

• тільки для студентів очної форми навчання на бакалавра, мастера або диплом
• 715 євро на місяць

oМожливості для проживання - гуртожитки біля університету або в Ґраці, кошти
залежать від конкретного гуртожитка

Загальна інформація

https://oead.at/en/the-oead/our-programmes-from-a-to-z#c48232


Право на проживання
Українці, що є переселенцями, мають право на картку переміщеної особи

Право на проживання переміщеної
особи

o Спеціальний статус до березня 2023 
(скоріш за все буде продовжений)

oМожливість працювати і навчатися з
лише невеликими обмеженнями
щодо доступу до ринку праці

o Ніяких фінансових вимог до Вас

o Вам надається страхування і базова
фінансова допомога

Право на проживання “студент”

o Обмежений доступ до ринку праці, 
максимум 20 годин на тиждень

oМінімальні вимоги до фінансів на
місяць або рік
якщо вам менше 24 років …
якщо вам більше 24 років …

o Для подачі на цей статус потрібні
перекладені завірені документи, 
страхування, житло, наявність
дозволу на навчання



Можливості для навчання

Відвідання окремих лекцій

1.Ви не отримуєте диплом від
університета

2.Ви можете записатися на різні лекції
або семінари на ваш вибір

3.Простий запис, тільки документ, що
посвідчує особу

4.Доступ до бібліотеки, курсів
німецької, спортивних курсів тощо

Очне навчання

1.Навчання на бакалавра, мастера, 
диплом, в аспірантурі

2.Треба подати заявку як іноземний
студент

3.Для окремих програм навчання
потрібні вступні іспити (наприклад, 
психологія, біологія, фармацевтика
тощо)

4.Всі програми навчання на бакалавра
проходять німецькою і вимагають
знання німецької



Процес подачі документів
для українських студентів

Перші кроки:
Прочитайте наявну інформацію

Запитайте те, що незрозуміле
Подавайте документи вчасно



Вимоги для запису на програми навчання на

ступінь бакалавра або диплом

✓ Заповнена аплікаційна форма

✓ Копія дійсної ідентифікаційної картки або

паспорта

✓ Резюме (CV)
✓ Підтвердження можливості вступу до

університета (атестат зрілості і/або ЗНО)
✓ Мовний сертифікат

✓ Додатково для природничих

! оригінали або завірені нотаріусом копії

! якщо оригінали документів не мають
англійского або німецького перекладу, 
обов’язковим є переклад на англійську або
німецьку від затвердженого перекладача;

! заявники, що мають статус переміщеної
особи в Австрії, можуть бути звільнені від
необхідності легалізувати документи -
ставити апостиль - у зв’язку з політичними
обставинами.



Програми навчання за мовою

Німецькомовні програми

o ВСІ програми навчання на бакалавра
потребують знання німецької

o Рівень А2 є достанім для подання
заявки, С1 щоб почати навчання

o Сертифікат є обов’язковим - перелік
місць, де можна отримати сертифікат
є на сайті вступного відділення. 
Сертифікат має бути не старшим за
два роки.

Англомовні програми

o НЕМАЄ англомовних програм на
бакалавра

o Є окремі англомовні програми на
мастера і програми навчання в
аспірантурі - список є на сайті
вступного відділення

o Сертифікат є обов’язковим, список
організацій дивіться на сайті
вступного відділення. Сертифікат має
бути не старшим за два роки.



У вас немає знання
німецької, ваш сертифікат
давніший за два роки або
це не сертифікат з вказаних

за посиланням внизу.

Ви поки що не можете подавати на програми навчання. 
Спочатку вчіть німецьку до рівня щонайменш А2. Зважайте на
що, що не всі сертифікати приймаються, список є за
посиланням внизу.

Ви можете подати на програму навчання, якщо у вас є
сертифікат, що підтверджує знання мови, який не давніший за
два роки. Якщо ви відповідаєте всім іншим вимогам, ви можете
брати участь у програмі підготовки до навчання, щоб
покращити німецьку до рівня С1.

У вас є знання німецькою
щонайменш на рівні А2, але

менше рівня С1.

Знання німецької С1 або
вище.

Ви можете подавати на програми навчання, якщо у вас є
сертифікат мовних знань, що відповідає вимогам. Якщо також
інші вимоги будуть виконані, вас приймають на навчання.

Програми, що пропонуються німецькою мовою

https://studienabteilung.uni-graz.at/en/international-students/language-certificates/

https://studienabteilung.uni-graz.at/en/international-students/language-certificates/


У вас немає жодних
сертифікатів.

Ви поки що не можете подавати на програми навчання, що
пропонуються англійською. Спершу треба отримати
сертифікат (дивіться список за посиланням внизу). Також
зважайте на мінімальні оцінки в сертифікатах.

У вас є сертифікат, що
старіший за два роки
або в ньому низькі

бали.

У вас є сертифікат, що
відповідає вимогам.

Ви можете подавати на програми навчання, що пропонуються
англійською мовою, якщо у вас є сертифікат знання
англійської, що відповідає вимогам. Якщо вас приймають на
навчання, ви можете починати навчатись.

Програми, що пропонуються англійською

https://studienabteilung.uni-graz.at/en/international-students/language-certificates/language-of-instruction-english/

https://studienabteilung.uni-graz.at/en/international-students/language-certificates/language-of-instruction-english/


Програма підготовки до навчання в
університеті Vorstudienlehrgang

Подайте
документи у
вступному

відділенні на те, 
щоб стати
студентом.

Ви отримуєте
документ-

підтверждення

Запишіться на
програму

підготовки до
навчання

o Спершу треба бути прийнятим або прийнятою в університет - потрібен документ про прийом, щоб
записатися.

o Кошти - приблизно 500 євро на семестр, але немає додаткового внеску до університету.

o Університет зазначить, які саме екзамени вам треба здати в рамах програми підготовки до навчання, у
документі про прийом.



Термін подачі документів

> Для зимнього семестра до 5-го вересня

> Для літнього семестра до 5-го лютого

Для окремих програм зі вступними іспитами, якщо
у вас вже є рівень С1 німецької або дуже добре
володіння німецькою

> Майже немає місць, на наступний семестр на навчання для
вчителів до 12-го серпня тільки мало місць, на право, економіку, 
адміністрацію бізнеса місць вже немає.



Питання?
Загальна інформація (дозвіл на перебування, стипендії)

Welcome Center
welcome@uni-graz.at

Подача документів - відділ прийому документів
Academic Affairs

zulassung.international@uni-graz.at

Інформація щодо окремих програм навчання
4students – Study Info Service

4students@uni-graz.at


