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Перший контакт з університетом надає консультації на 
наступні теми:

- Німецька система вищої освіти 
- Умови вступу на навчання в Університеті 
Гільдесгайма  
- Вивчення німецької мови на курси німецької 
- Визнання свідоцтв, дипломів та попереднього 
навчання 
- Початок роботи і академічна кар‘єра  
- Фінансування навчання  
- Можливість бути вільним слухачем в Університеті 
Гільдесгайма 
 
Контактні дані: 
Anna-Maria Pulm  
International Office 
Raum N 252 
Universitätsplatz 1 
31141 Hildesheim 
aaoffice@uni-hildesheim.de 
https://www.uni-hildesheim.de/io/

макет: Pressestelle, Universität Hildesheim, 2022 
діаграми: Marie Minkov

Загальну інформацію про допомогу студентам та 
науковцям, які через актуальну політичну ситуацію 
потребують підтримки, можна знайти на сторінці 
Фондового Університету Гільдесгайма.

Університет Гільдесгайма пропонує підтримку у 
наступних сферах: 

https://www.uni-hildesheim.de/io/
https://www.uni-hildesheim.de/uniintern/artikel/ukraine/
https://www.uni-hildesheim.de/uniintern/artikel/ukraine/


ЦЕНТР ПИСЬМА ТА ЧИТАННЯ
Підтримка у науковій діяльності студентів і розвиток 
навичок читання та написання наукових текстів. 
Пропозиція охоплює:

- Міжнародні письмові партнерства 
- Індивідуальні консультації щодо навичок писання текстів 
- Воркшоп «Написання наукових текстів» (нім./англ.)

Контактні дані:
Dr. Ulrike Bohle-Jurok 
Lese- und Schreibzentrum
Raum LN 225
Lübecker Straße 1
31141 Hildesheim
bohleu@uni-hildesheim.de
https://www.uni-hildesheim.de/lsz/

ЗАГАЛЬНІ ПРОГРАМИ 
ПІДТРИМКИ ДЛЯ 
СТУДЕНТІВ ТА НАУКОВЦІВ 

ПРОЄКТ DAWID
Індивідуальні консультації та групові занняття для 
вивчення німецької мови. Пропозиція охоплює:

- Консультації щодо перевірки та корегування текстів
- Індивідуальні консультації щодо вивчення мови
- Гібридний курс вивчення німецької наукової мови
- Курси для початківців 
- Мовні заняття за фаховим напрямком

Контактні дані: 
Frau Veronika Mutabazi
veronika.mutabazi@uni-hildesheim.de
https://dawid.blog.uni-hildesheim.de

Різні наукові організації підтримують 
програмами та ініціативами студентів 
і науковців з України. Німецька служба 
академічних обмінів (DAAD) пропонує перелік 
наявних програм підтримки:
https://www.daad.de/de/der-daad/ukraine/
hilfsangebote/

ДОДАТКОВА КОРИСНА 
ІНФОРМАЦІЯ ТА КОНТАКТНІ 
ОСОБИ
Консультація щодо міграційних питань у м. 
Гільдесгайм: Різнопланові консультації та 
допомога

Перелік освітніх програм для мігрантів у місті та 
окрузі Гільдесгайм

Навчання у Нижній Саксонії: первинна 
інформація і контактні особи для біженців з 
України

Компас вищих навчальних закладів: яка 
спеціальність мені підходить? 

Перші кроки навчання в Німеччині (на 
українській мові)

https://www.uni-hildesheim.de/lsz/
https://dawid.blog.uni-hildesheim.de
https://www.daad.de/de/der-daad/ukraine/hilfsangebote/
https://www.daad.de/de/der-daad/ukraine/hilfsangebote/
https://www.stadt-hildesheim.de/portal/seiten/beratung-und-betreuung-900000511-33610.html
https://www.stadt-hildesheim.de/portal/seiten/beratung-und-betreuung-900000511-33610.html
https://www.stadt-hildesheim.de/portal/seiten/beratung-und-betreuung-900000511-33610.html
https://landkreishildesheim.de/buergerservice/buergerservice/migration-integration/media/custom/2638_108_1.PDF?1610531325
https://landkreishildesheim.de/buergerservice/buergerservice/migration-integration/media/custom/2638_108_1.PDF?1610531325
https://www.studieren-in-niedersachsen.de/de/international/refugees-welcome/first-contact.html
https://www.studieren-in-niedersachsen.de/de/international/refugees-welcome/first-contact.html
https://www.studieren-in-niedersachsen.de/de/international/refugees-welcome/first-contact.html
https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studienprogramme-sprachkurse/alle-studiengaenge/
https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studienprogramme-sprachkurse/alle-studiengaenge/
https://www.daad-ukraine.org/uk/navchannya-ta-doslidzhennya-u-nimechchini/visim-krokiv-na-shlyahu-do-nimechchyny/
https://www.daad-ukraine.org/uk/navchannya-ta-doslidzhennya-u-nimechchini/visim-krokiv-na-shlyahu-do-nimechchyny/

