
Ласкаво просимо! –
Інформація та підтримка для біженців з України

Багато українців зараз вимушені покинути територію бойових дій у   своїй країні. Університети 
Нижньої Саксонії виступають проти війни та насильства та демонструють солідарність з 
народом України.

Якщо ви втекли з України та збираєтеся навчатися в Нижній Саксонії, або бажаєте 
далі навчатися на курсі, який ви вже розпочали в Україні, тоді вам будуть дуже раді в 
університетах Нижньої Саксонії. Багато університетів створили для українських студентів 
центральні контактні пункти, до яких ви можете звернутися зі своїми запитаннями та 
отримати консультацію.

Усі біженці, які мають запитання щодо навчання в Нижній Саксонії, можуть отримати 
консультацію в університеті свого регіону. Центральні студентські консультаційні бюро 
(ZSBn) або міжнародний офіс - це установи, до яких ви можете звертатися за докладною 
консультацією.

Контактні особи та консультації
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Тут ми перерахували 
всіх контактних осіб та їх 
контактні дані спеціально 
для (майбутніх) студентів, 
які зараз вимушені покинути 
території бойових дій в 
Україні. На цій карті ви 
знайдете огляд університетів 
у Нижній Саксонії, де у 
списку під картою вказані 
всі контактні дані. Якщо 
ви не впевнені до якого 
університету звернутися, 
ви, звичайно, можете 
зв’язатися з нами напряму. 
Ми передамо ваш запит 
відповідній контактній особі.

https://www.studieren-in-niedersachsen.de/service/beratung-und-ansprechpartner/studienberatungsstellen.html
https://www.studieren-in-niedersachsen.de/service/beratung-und-ansprechpartner/weitere-beratungsangebote-an-hochschulen/international-offices.html
https://www.studieren-in-niedersachsen.de/kontakt.html
https://www.studieren-in-niedersachsen.de/kontakt.html


Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
Susanne Fleischhacker | International Office
(0531) 391 9141 
int.office@hbk-bs.de |  Link

Technische Universität Braunschweig
Anja Cziommer | International House
a.cziommer@tu-braunschweig.de | Link

Technische Universität Clausthal
Hasan Habbabeh |  
Internationales Zentrum Clausthal
ukraine@izc.tu-clausthal.de | Link

Hochschule Emden/Leer
Ilona Heppner | Zentrale Studienberatung
(04921) 807 1256
ilona.heppner@hs-emden-leer.de | Link

Universität Göttingen
Incoming Office
ukraine@uni-goettingen.de | Link

Hochschule für Musik, Theater und Medien 
Hannover
Andrea Hilbig | International Office
(0511) 3100 7370
InternationalOffice@hmtm-hannover.de | Link

Hochschule Hannover
Zentrale Studienberatung
beratung@hs-hannover.de | Link

Leibniz Universität Hannover
Ludolf von Dassel |  
Hochschulbüro für Internationales
(0511) 762 3964
ludolf.vondassel@zuv.uni-hannover.de | Link

Medizinische Hochschule Hannover
Dr. Beate Schwinzer | International Office
(0511) 532 6002
schwinzer.beate@mh-hannover.de | Link

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Dr. Christine Winter |  
International Academic Office
(0511) 953 8080
christine.winter@tiho-hannover.de | Link

HAWK Hochschule Hildesheim / Holzminden / 
Göttingen
Dr. Frauke Drewes | HAWK open
(05121) 881 603
frauke.drewes@hawk.de | Link

Universität Hildesheim
Anna Pulm | International Office
(05121) 883 92012
pulm@uni-hildesheim.de | Link

Leuphana Universität Lüneburg
Claudia Wölk | International Office
(04131) 677 1072
claudia.woelk@leuphana.de | Link

Universität Oldenburg
Katja Kaboth | International Student Office
(0441) 798 4783
katja.kaboth@uol.de | Link

Hochschule Osnabrück
Kerstin Frodl | Center for International Students
(0541) 969 3185
K.Frodl@hs-osnabrueck.de | Link

Universität Osnabrück
Anna-Julia Toll | International Office
(0541) 969 4106
anna-julia.toll@uni-osnabrueck.de | Link

Universität Vechta
Dr. Katrin Schumacher | International Office
international.office@uni-vechta.de | Link

Jade Hochschule (Wilhelmshaven)
Ilze Peksa | International Office
Ilze.Peksa@jade-hs.de | Link

Jade Hochschule (Oldenburg und Elsfleth)
Julia Blandfort | International Office
julia.blandfort@jade-hs.de | Link

Ostfalia Hochschule für angewandte 
Wissenschaften (Wolfenbüttel, Wolfsburg, 
Salzgitter und Suderburg) 
Tanja Wulfert | International Student Office
(05331) 939 15920
international@ostfalia.de | Link

https://www.hbk-bs.de/studium/studieren/studium-international/informationen-fuer-gefluechtete/
https://www.tu-braunschweig.de/we-care-for-ukraine
https://www.tu-clausthal.de/hilfe-fuer-die-ukraine
https://www.hs-emden-leer.de/hochschule/organisation/einrichtungen/zentrale-studienberatung/angebote-vor-dem-studium/angebote-fuer-internationale-studieninteressierte
http://www.uni-goettingen.de/
http://www.hmtm-hannover.de/
https://www.hs-hannover.de/internationales/informationen-zum-ukrainekrieg/
https://www.uni-hannover.de/de/universitaet/internationales/ukraine/
https://www.mhh.de/
http://www.tiho-hannover.de/
https://www.hawk.de/de/studium/international/hawk-open-studium-fuer-gefluechtete/ukraine
https://www.uni-hildesheim.de/io/gefluechtete/
https://www.leuphana.de/en/services/io/stand-with-ukraine.html
https://uol.de/io/ukraine
https://www.hs-osnabrueck.de/studium/studienangebot/internationales/informationen-fuer-gefluechtete/
https://www.uni-osnabrueck.de/solidaritaet-mit-der-ukraine/
https://www.uni-vechta.de/international-office/ukraine
https://www.jade-hs.de/international/an-die-jade-hochschule/gefluechtete-aus-der-ukraine/
https://www.jade-hs.de/international/an-die-jade-hochschule/gefluechtete-aus-der-ukraine/
http://www.ostfalia.de/cms/de/


Доступ до університету для біженців
На наших сторінках ми зібрали інформацію про вступ біженців до університетів. Чи дає 
ваш атестат про закінчення школи право на навчання в Німеччині залежить від конкретної 
людини, та залежить від вашого атестата або свідоцтва про закінчення школи і, звичайно, від 
вашого знання німецької мови. Багато університетів пропонують попередню оцінку іноземних 
документів про освіту; звертайтесь за консультацією!

www.studieren-in-niedersachsen.de/international/refugees-welcome/information-for-refugees.html

Інформація від уповноваженого федерального уряду з питань інтеграції
Навчальні досягнення студентів з українським громадянством, які навчалися в Україні та 
хочуть продовжити навчання у Німеччині, також будуть визнані у Німеччині. Рішення про 
визнання та продовження навчання приймає відповідний місцевий університет. Тому, будь 
ласка, зв‘яжіться з однією із вищезгаданих контактних осіб та запишіться на індивідуальне 
консультування.

www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine#tar-6

Заява, підготовчий курс та оціночний тест
Якщо ви відповідаєте вимогам вступу до Німеччини, ви можете подати заяву на програму 
навчання в університеті Нижньої Саксонії через портал uni-assist або безпосередньо через 
університет. Якщо ви ще не відповідаєте вимогам для вступу, то ще одним варіантом вступу 
до університету може стати Нижньосаксонський студентський коледж з його підготовчими 
курсами та так званим Feststellungsprüfung (оціночний тест). У будь-якому випадку, 
інформуйте себе заздалегідь та користуйтеся консультаційними послугами, які пропонують 
університети.

www.studieren-in-niedersachsen.de/international/how-to-apply-non-eu.html

Вступ до університету чи визнання диплому?



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

На сайтах університетів ви також знайдете багато інформації про місцеві ініціативи та 
пропозиції, такі як мовні курси або спонсорські програми. Університети знають про сучасну 
складну ситуацію з біженцями з України і є багато університетських проєктів, які з великою 
віддачею працюють, щоб підтримати людей.
 
Багато навчальних закладів мають контактних осіб, до яких можуть звернутися студенти 
задля надання допомоги українським біженцям. Зацікавлені особи можуть дізнатись більше 
на сайтах своїх університетів!

Інформація на цій сторінці регулярно оновлюється: 
www.studieren-in-niedersachsen.de/welcome-ukraine

Актуальна інформація від Міністерства науки і культури Нижньої Саксонії (MWK):
www.mwk.niedersachsen.de/ukraine

Часті питання (ЧаПи) для біженців з України на сайті Федерального міністерства освіти і 
наукових досліджень (BMBF):
www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/faq/informationen-fuer-gefluechtete-ukraine.html

Інформація від Німецької служби академічних обмінів (DAAD) спеціально для українських 
студентів: 
www.daad.de/de/der-daad/ukraine/

Додаткова інформація
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