Навчання у Ганновері
Ганновер – студентське місто, де проживає більш ніж 40000 студентів. У
Ганновері є різні університети та коледжі з широким спектром навчальних
програм:

FIRST STEPS:
Перевірте перелік курсів, які пропонуються в університеті: чи
пропонує університет бажаний курс навчання?
Зв'яжіться з контактною особою в обраному університеті та дізнайтесь
про кроки та терміни подання необхідних документів.
Здійсніть перевірку відповідності ваших вступних документів до вимог
у закладі вищої освіти: https://www.uni-assist.de/tools/check-hochschulzugang/
Ознайомтеся з можливими варіантами фінансування навчання та
проживання.

У ЧОМУ РІЗНИЦЯ МІЖ УНІВЕРСИТЕТОМ (UNIVERSITÄT)
ТА УНІВЕРСИТЕТОМ ПРИКЛАДНИХ НАУК
(FACHHOCHSCHULE)?
Університети (Universitäten) пропонують навчання з ґрунтовним теоретико-науковим
спрямуванням, тоді як університети прикладних наук (Fachhochschulen) пропонують
навчання практичного спрямування. Ступені бакалавра та магістра можна отримати в
обох типах закладів вищої освіти. Таким чином, різниця полягає, перш за все, у
спрямованості навчання. Зверніть увагу: MHH, TiHo та HMTMH – університети,
Ганноверський університет прикладних наук та мистецтв (die Hochschule Hannover) –
університет прикладних наук.
Термін початку семестру також відрізняється залежно від типу університету.
Наприклад, семестри у "Університетах прикладних наук" (“Hochschulen”) часто
починаються у березні та вересні, а в "Університетах" (“Universitäten”) – у квітні та жовтні.

ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДО
УНІВЕРСИТЕТІВ ГАННОВЕРА
Процедури подання заяв до різних закладів можуть відрізнятися. У деяких
університетах можна подати заяву напряму, в інших – через сторінку університету на
вебсайті uni-assist. Терміни подання документів також різняться. Самі терміни подання
заяв зазвичай закінчуються за кілька місяців до початку семестру (наприклад, у травні
до початку зимового семестру). Тому обов'язково дізнайтесь про терміни подання
документів в обраному вами університеті завчасно, щоб не пропустити жодного
терміну.

ВИМОГИ ДЛЯ НАВЧАННЯ: СТУПІНЬ БАКАЛАВРА ТА
ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ
Для того, щоб мати можливість навчатися за програмою бакалавра та/або скласти
державний іспит, ви повинні мати вступний диплом про вищу освіту
(Hochschulzugangsberechtigung (HZB)).
HZB зазвичай є атестатом про закінчення школи в Німеччині (іноді в поєднанні з
періодами навчання, коли ви навчалися у своїй країні). Ви можете самостійно
перевірити, як оцінюється ваша кваліфікація у Німеччині на сайті

www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studiumplanen/zulassungsdatenbank/
or
www.uni-assist.de/tools/check-hochschulzugang/
За посиланням, наведеними вище, Ви можете ознайомитися з інформацією про те, як
оцінюються шкільні та університетські дипломи, та з переліченими варіантами навчання.
Можливі три варіанти розвитку подій:
Прямий доступ до навчання (Direkter Zugang): ступінь зараховується безпосередньо для
навчання.
Складання оціночного тесту/підготовчий коледж (Feststellungsprüfung/Studienkolleg): до
початку навчання ви повинні відвідувати Studienkolleg для предметної підготовки до
програми отримання ступеня бакалавра.
Предметно-орієнтований: якщо у вас предметно-орієнтований HZB, ви можете вивчати
лише певні навчальні дисципліни (наприклад, економіку, техніку, природничі науки).
Предметна галузь визначається, наприклад, тією галуззю, за якою ви маєте атестат про
закінчення закладу загальної середньої освіти. У свою чергу, Studienkolleg пропонує
річні підготовчі курси в галузі техніки, економіки, природничих наук/медицини, суспільних
наук/мов. Після завершення навчання та складання екзамену в Studienkolleg ви можете
вступати на програму отримання ступеня бакалавра з обраного предмета у Німеччини.

ВИМОГИ ДО НАВЧАННЯ: СТУПІНЬ МАГІСТРА
Для навчання на магістерській програмі необхідно мати ступінь бакалавра або
еквівалентний ступінь із аналогічного спрямування.

МОВНІ СЕРТИФІКАТИ:
Ступінь бакалавра: для вступу на всі програми бакалаврату необхідний рівень
володіння німецькою мовою C1. У Ганновері немає суто англомовних програм
бакалаврату.
Ступінь магістра: програми магістратури здійснюються німецькою або англійською
мовою. Наприклад, в Ганноверському університеті ім. Лейбніца (Leibniz Universität
Hannover) потрібні мовні сертифікати рівня B2 або C1.
Для вступу на суто німецькомовну програму навчання, як правило, необхідно знання
німецької мови на рівні C1, який необхідно підтвердити певним мовним сертифікатом.
Зокрема, на момент подання заяви в деяких університетах можна надати сертифікат
про знання мови нижче за рівень С1. З приводу цього рекомендується звертатися за
консультацією безпосередньо до обраного вами університету. Досвід показує, що
вивчення мови від рівня А1 до С1 займає 1,5-2 роки.

ВИТРАТИ, ФІНАНСУВАННЯ, МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
Кожен університет стягує зі студента семестрову плату (наприклад, в Ганноверських
університетах вона становить 380-440 євро за семестр). Крім того, витрати на
проживання становлять 800-900 євро на місяць.

www.studentenwerk-hannover.de/studienkosten
Кожен університет стягує зі студента семестрову плату (наприклад, в Ганноверських
університетах вона становить 380-440 євро за семестр). Крім того, витрати на
проживання становлять 800-900 євро на місяць.
Для зарахування у заклад вищої освіти зазвичай потрібне підтвердження наявності
медичного страхування. Якщо у вас виникли питання, звертайтеся до обраного вами
університету.
Важливу інформацію для студентів з України надає kfsn:

www.studieren-in-niedersachsen.de/welcome-ukraine

КОНТАКТИ

Ганноверський університет прикладних наук
та мистецтв (Hochschule Hannover (HsH) –
Університет прикладних наук та мистецтв,
програми на здобуття навчального ступеня в
галузі технологій, дизайну, соціальних питань,
бізнесу, комунікації) www.hs-hannover.de/studium
Контактна особа: Mascha Rex
Servicezentrum Beratung
Телефон: +49 511 9296 7387
E-mail: mascha.rex@hs-hannover.de

Ганноверська медична школа (Medizinische
Hochschule Hannover (MHH) – програми на
здобуття навчального ступеня в галузі
медицини та стоматології):
www.mhh.de/studierendensekretariat/studieninteressierte
Контактна особа: Dr. Beate Schwinzer
International Office
Телефон: +49 511 532 6002
E-mail: schwinzer.beate@mh-hannover.de

Ганноверський університет музики, драми та
медіа (Hochschule für Musik, Theater und Medien
Hannover (HMTMH) – програми на здобуття
навчального ступеня в галузі акторської
майстерності, музики, медіа) www.hmtmhannover.de/de/start
Контактна особа: Meike Marten
International Office
Телефон: +49 511 3100 7369
E-mail: internationaloffice@hmtm-hannover.de

Університет ветеринарної медицини
(Tierärztliche Hochschule (TiHo) – програми на
здобуття навчального ступеня в галузі
ветеринарної медицини):
www.tiho-hannover.de
Контактна особа: Dr. Christine Winter
International Office
Телефон: +49 511 953 8080
E-mail: christine.winter@tiho-hannover.de

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

Ганноверський університет ім. Лейбніца
(Leibniz Universität Hannover (LUH) – програми на
здобуття навчального ступеня в галузі
природничих наук, технологій, права та
економіки, викладання, гуманітарних та
соціальних наук)
www.uni-hannover.de/studienangebot
Контактна особа: Ludolf von Dassel
International Office
Телефон: +49 511 762 3964
E-mail: ludolf.vondassel@zuv.uni-hannover.de

Клініка права біженців - безоплатна юридична
служба щодо права притулку та права
проживання:
https://rlc-hannover.de
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Співробітники центральної консультаційної
служби університету ім. Лейбніца також
готові відповісти на будь-які ваші питання
про навчання в м. Ганновері та допомогти
вам зорієнтуватися щодо навчання в
Нижній Саксонії
Leibniz Universität Hannover
Zentrale Studienberatung
Телефон: +49 511 762 5580
E-Mail: studienberatung@uni-hannover.de

Зі списком пропонованих навчальних курсів (в Нижній Саксонії) ви можете ознайомитись на
сайті
www.studieren-in-niedersachsen.de
список навчальних програм (по всій Німеччині) ви можете знайти за посиланням
www.hochschulkompass.de

