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Про нас
Ми працюємо в області інтеграції та кваліфікації більше 
55 років. Наша увага приділяється професійному 
навчанню та навчанню в ЗВО, ринку праці, а також роботі 
з молоддю та батьками. 
Ми розробляємо інтеграційні та кваліфікаційні проекти, 
які ми реалізуємо з нашими партнерами по співпраці – 
переважно організаціями мігрантів. 
Від імені Федерального уряду, зокрема Федерального 
міністерства у справах сім’ї, людей похилого віку, жінок 
і молоді (BMFSFJ), ми підтримуємо біженців, пізніх 
переселенців і родичів, які прибули з ними, тих, хто має 
право на притулок, і людей, які прийняті в Німеччині 
з гуманітарних міркувань, які навчаються в закладах 
вищої освіти в Німеччині або після завершення навчання 
шукають роботу, яка відповідає рівню їхньої освіти. 
Ми є некомерційною асоціацією, розташованою в Бонні; 
політично та ідеологічно ми налаштовані нейтрально. 
Нашими партнерами по співпраці є федеральні 
міністерства та міністерства земель, муніципалітети, 
органи влади, університети, компанії та асоціації.

Університетська програма

Гарантійний фонд  
«Вища освіта»  

Фінансування та пропозиції 
для іммігрантів-абітурієнтів
згідно з Рекомендаціями Гарантійного фонду 
«Вища освіта» (RL-GF-H)

У 27 німецьких закладах вищої освіти студенти-куратори 
від Фонду Отто Бенеке разом із викладачами-наставниками 
пропонують підтримку студентам-іммігрантам. Студенти-
куратори допомагають при переході до університету та під 
час навчання, а також інформують щодо навчання та життя 
в Німеччині. Викладачі-наставники підтримують студентів-
початківців завдяки своїм спеціальним знанням та контактній 
мережі університету.

Для отримання додаткової інформації див.
https://www.obs-ev.de/akademische-qualifizierung/hochschulprogramm

Ви шукаєте підтримки у своєму університеті чи бажаєте стати 
студентом-куратором? 
Звертайтеся до:

 hochschulprogramm@obs-ev.de  
або 
Телефон: +49 228 8163-0

Проекти студентів-кураторів включають:
 / Екскурсії по університету та відвідування лекцій
 / Ознайомлення з університетом перед початком 

першого семестру
 / Екскурсії по бібліотеці
 / Допомога з пошуком житла
 / Культурно-політичні просвітницькі заходи / Поради 

щодо організації дозвілля

Д
из

ай
н:

 «
SC

HW
IN

D`
 А

ге
нт

ст
во

 к
ом

ун
ік

ац
ій

 м
ай

бу
тн

ьо
го

»;
 ф

от
ог

ра
фі

ї А
. В

ай
ль

 (O
BS

) т
а 

ін
. (

O
BS

/V
VG

)
Ст

ат
ус

: л
ип

ен
ь 

20
22

 р
.

https://www.dqs.de/de/
http://www.obs-ev.de
https://www.obs-ev.de
http://www.obs-ev.de
https://www.bmfsfj.de/


Для отримання додаткової інформації див.:
www.obs-ev.de/akademische-qualifizierung/garantiefonds-hochschule

Контактні особи у З питань фінансування: 
Фонді Отто Бенеке:  Мартіна Вагнер, керівник відділу 

фінансування 
Телефон: +49 228 8163-129 
Martina.Wagner@obs-ev.de

  Загальні запитання щодо програми: 
д-р н. Олександра Лейпольд, керівник відділу 
Телефон: +49 228 8163-230 
Alexandra.Leipold@obs-ev.de

Cемінарська програма

Програма фінансування
Вас цікавить отримання такого фінансування? 
Зверніться до Гарантійного фонду «Вища освіта»:

Наші семінари:
 / Як підготуватися до навчання
 / Успішний шлях жінок до навчання в університеті
 / Підготовка до іспитів та процедури тестування
 / Керівництво проектами та дослідженнями
 / Практикум з написання наукових робіт під час навчання
 / Курс CAD для підготовки до навчання за інженерни-

ми спеціальностями
 / Курс комп‘ютерної техніки з використанням про-

грамного забезпечення MS Office
 / Як успішно спілкуватися в Німеччині
 / Підготовка до трудової діяльності – тренінг з пошуку 

практики та роботи для студентів
 / Вступ до економічної системи Німеччини
 / Вступ до системи охорони здоров‘я та соціальної 

системи Німеччини

Додаткову інформацію та реєстраційні формуляри можна  
знайти за адресою: 
www.obs-ev.de/akademische-qualifizierung/seminarprogramm

Бажаєте взяти участь у семінарі?  
Ми раді допомогти:

Контактні особи:  Салім Бьолюкбасі, керівник проекту 
Телефон: +49 228 8163-117 
Salim.Boeluekbasi@obs-ev.de 
 
Норман Альтхаус, керівник проекту 
Телефон: +49 228 8163-108 
Norman.Althaus@obs-ev.de

Базові чи фахові знання, стандарти наукової роботи чи 
інформація про умови навчання в університетах – всі ці 
теоретичні та практичні навички, які можуть бути

вирішальними для вступу до університету та вдалого початку 
навчання ми формуємо за допомогою курсів у семінарській 
програмі.

Що ми підтримуємо:
 / Мовні курси (німецька або англійська мова)
 / Спеціальні курси та штудієнколеги - підготовчі курси для 

здобуття кваліфікації вступника до ЗВО (Studienkollegs)
 / курси для підготовки до штудієнколегу або до навчання за 

спеціальністю в ЗВО.

Хто має право:
 / пізні переселенці та члени їх родин
 / молоді біженці та особи, які мають право на притулок, а 

також їхні подружжя
 / діти тих, хто має право на притулок, і діти визнаних біжен-

цями

Заявку на отримання фінансування необхідно подати до 
досягнення 30 років.

Від імені та за дорученням Федерального міністерства у справах 
сім’ї, людей похилого віку, жінок і молоді ми підтримуємо 
молодих іммігрантів, які хотіли б отримати кваліфікацію для 
вступу до закладу вищої освіти (ЗВО) в Німеччині, прагнуть 
навчатися в ЗВО або хочуть продовжити освіту, яку вони 
розпочали у країні походження. Це робиться відповідно до 
Рекомендацій Гарантійного фонду «Вища освіта», заснованого 
з метою заохочення молодих іммігрантів до підготовки та 
навчання в університеті. 

Так званий Гарантійний фонд «Вища освіта» складається 
з програми фінансування, а також семінарської та 
університетської програм. На сьогодні понад 550 000 
іммігрантів скористалися цими програмами.

Гарантійний фонд «Вища освіта»
Фінансування та пропозиції для іммігрантів-абітурієнтів

Консультації з питань освіти – 
перший крок до фінансування

Для того, щоб отримати право на фінансування, Ви 
повинні звернутися в консультаційну службу з питань 
освіти при Гарантійному фонді «Вища освіта» молодіжних 
міграційних служб (JMD). Освітні консультаційні центри 
перевіряють правомочність і придатність для фінансування 
відповідно з умовами Гарантійного фонду «Вища освіта», 
розробляють навчальний план і надають рекомендації 
щодо фінансування від Фонду Отто Бенеке.

Додаткову інформацію можна отримати на сторінці:  
www.bildungsberatung-gfh.de


