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Веб-сайт
studyinaustria.at
Інформація про навчання в Австрії (вступ,
напрямки навчання, стипендії тощо)
німецькою та англійською мовами

Інформаційна платформа
studyinaustria.at/ukraine
Інформація для студентів та науковців з
України (німецькою, англійською та
українською мовами):
• Загальна інформація про навчання в
Австрії
• Умови вступу
• Проживання
• Курси німецької мови
• Юридичні питання
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Порівняння систем вищої освіти
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Австрійська система ВНЗ
→ 10 університетів (загальних)

→ 21 заклад вищої професійної
освіти (професійний вуз)

→ 6 університетів прикладних мистецтв
→ 3 технічні університети
→ 3 медичні університети
→ 16 приватних університетів
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→ 14 педагогічних інститутів/
вузів

Заклад вищої професійної освіти Fachhochschule (FH)

→

Спрямованість на здобуття практичних навичок
Можливі напрямки денної та «заочної» форм навчання
Обов'язковий вступний іспит!
Можлива плата за навчання (додаткова інформація у відповідному
FH)
Програми бакалавра та магістра

→

Закінчення програми PhD можливо тільки в університеті

→
→
→
→
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Медична освіта в Австрії
→ 4 державні університети Австрії пропонують медичну освіту:

•

Medizinische Universität Wien – Віденський медичний університет

•

Medizinische Universität Innsbruck – Медичний університет м. Інсбрук

•

Medizinische Universität Graz – Медичний університет м. Грац

•

Medizinische Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz – Медичний факультет
уніерситету імені Йоганнеса Кеплера м. Лінц

→ Обов’язковою частиною вступу до медичного університету є здача вступного тесту

MedAT. MedAT проводиться раз на рік, зазвичай на початку липня. Це єдиний вступний
іспит для всіх університетів в один день.
→ Зверніть увагу, що тест доступний лише німецькою мовою! Тому необхідною умовою є

дуже добре володіння німецькою мовою.
→ Реєстраційний внесок: 110 євро
→ Наскільки нам відомо, в Австрії немає жодного закладу, який би пропонував медичну

освіту повністю англійською мовою.
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Освіта вчительки/вчителя в Австрії
для початкової школи
→ В педагогічних інститутах
для середньої загальної освіти або
професійної освіти
→ У педагогічних інститутах та університетах
→ Однорічний вступний етап (практичний
вступ в професію)
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Перші кроки до навчання в Австрії:
1 - Знайти напрямок та ВНЗ
Напрямок та ВНЗ можна знайти на studienwahl.at/en
Пошук здійснюється за:
→
→
→
→
→

Спеціальністю
Розташуванням вузу
Освітнім рівнем
Типом навчального закладу
Англомовними програмами

Австрійські вузи пропонують програми бакалавра, магістра та доктора наук (PhD).
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Перші кроки до навчання в Австрії:
2 – Подача заявки та вступ на навчання
→ За всі питання щодо вступу (інформація про терміни, процедуру вступу, необхідні

документи, знання мови і т.д.) відповідальні самі ВНЗ (а саме – їх приймальні комісії –
eng. Admission Offices, deu. Studienzulassung).
→ Якщо Ви вже навчалися за кордоном і хочете продовжити навчання в Австрії, за певних

умов Ви можете перезарахувати академічні успіхи, які Ви здобути раніше. Для цього
необхідно подати заявку в обраний ВНЗ.
→ Загалом вступ до австрійських вишів є вільним, тобто будь-хто може подаватись.

Необхідною умовою є атестат про середню або професійно-технічну освіту. Проте деякі
навчальні програми мають певні обмеження або вимагають складання вступного іспита це насамперед Заклади вищої професійної освіти (FH) та університети прикладних
мистецтв!
→ Знання німецької мови: Основною мовою навчання в австрійських університетах є

німецька, але є також велика кількість навчальних програм англійською мовою >
studienwahl.at/en . Якщо курс, який Ви обрали, в основному проводиться німецькою
мовою, Ви повинні надати підтвердження про рівень володіння мовою.
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Знання німецької мови
Для деяких ВНЗ вам потрібні знання німецької мови на рівні B2, для інших – C1 (відповідно до
Загальноєвропейських стандартів - Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER).
Насамперед це стосується програм, які ведуться переважно німецькою мовою. Для зарахування на курси
німецької мови в рамках підготовчих курсів до вступу в ВНЗ (Vorstudienlehrgang) необхідне підтвердження
про володіння німецькою мовою щонайменше на рівні A2 (відповідно до Загальноєвропейських
стандартів).
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) – Загальноєвропейські компетенції
володіння іноземними мовами
A: Початковий рівень

→

•

A1 – Початківець

•

A2 – Базові знання мови
B: Самодостатнє використання мови

→

•

B1 – Середній рівень використання мови

•

B2 – Вищий середній рівень використання мови
C: Вільне володіння мовою

→

•
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C1 – Професійне володіння мовою
C2 – Досконале володіння мовою

Курси німецької мови для українців
→

Австрійський інтеграційний фонд (ÖIF) пропонує безкоштовні курси
німецької мови з визнаним державою сертифікатом для тимчасово
переміщених осіб з України на рівнях A1 – C1.

→

Щоб отримати більш детальну інформацію про курси необхідно
звернутись або в (мобільні) ServicePoints або на гарячу лінію ÖIF (+43 1
715 10 51 – 120).

→

Якщо Ви все ж вирішите завітати особисто, обов’язково візьміть із собою
«синю картку», Meldezettel (реєстрацію місця проживання) та страхівку.

Більше інформації на: https://www.integrationsfonds.at/ukraine/

Важливо: курси німецької мови призначені для людей, які вже отримали
«синю карту» на проживання для переміщених осіб.
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Підготовчі курси для навчання в університеті
→

→

→
→
→
→
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Щоб зареєструватися на підготовчі курси, Ви вже повинні вступити в університет
і отримати від нього «Лист про зарахування». Реєстрація на підготовчі курси без
цього листа неможлива.
Підготовчі курси (Відень, Грац і Леобен) пропонують інтенсивні курси для
іноземних студентів, які були прийняті на навчання до австрійського ВНЗ для
підготовки до здачі додаткових іспитів, які вимагають ці ВНЗ. Підготовчі курси
пропонують курси з наступних предметів:
• Німецька мова як іноземна
• Англійська мова, математика, фізика, хімія, біологія, історія, географія
Курси німецької мови тривають щонайменше 320 навчальних годин, вартість
курсу у Відні становить близько 1250 євро за семестр.
В літноьму семестрі 2022 року українські студенти були звільнені від плата за
підготовчі курси.
Більше інформації про підготовчі курси на: https://vorstudienlehrgang.at/
Важливо: Заклади вищої професійної освіти (FH) пропонують свої спеціальні
підготовчі курси.

Перші кроки до навчання в Австрії:
3 – Фінансування навчання
→ Плата за навчання

•

В літньому семестрі 2022 року студенти з українським громадянством були
звільнені від плати за навчання в усіх австрійських ВНЗ (державних)

•

Громадяни, які не є громадянами ЄС/ЄЕЗ сплачують 726,72 євро за семестр

→ Стипендії (наприклад: спеціальна стипендія Ernst Mach-Ukraine)

→ Для того, щоб влаштуватися на роботу в Австрії, Вам необхідні:

•

Ваша «синя карта» (посвідчення для тимчасово переміщених осіб)

•

Дозвіл на роботу, для якого майбутній роботодавець повинен подати заяву
в AMS.

•

Для більш детальної інформації необхідно звернутись безпочередньо в
AMS: https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeiten-in-oesterreich-und-dereu/ukraine
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Фінансування українських студентів
та науковців
www.grants.at – Ukraine

Спеціальна стипендія
Ernst Mach-Ukraine
Цільова група:

Напрямки:
Тривалість:
Величина стипендії:
Термін подачі заявки:

Студенти усіх рівнів
Докторанти
Аспіранти
Науковці
всі
від 1-го до 9-и місяців (з можливістю продовження до 21 місяця)
715 євро в місяць
необмежений

Детальна інформація:
Контакти:

www.oead.at/ukraine-stipendium
mach-ukraine@oead.at

Увага: стипендія вважається додатковим заробітком. Залежно від розміру додатковий заробіток
дораховується до Grundversorgung, що може призвести до його втрати. Це стосується сум, які
перевищують 110 євро на місяць (плюс 80 євро на місяць для кожного члена сімї, який сам не
отримує дохід).
Cтипендіати можуть заробляти суму, яка не перевищує 485,85 євро брутто/місяць (на 2022 рік).

Визнання кваліфікацій, отриманих за кордоном
З питаннями щодо визнання наукових ступенів та дипломів, здобутих
закордоном, звертайтеся до Національного інформаційного центру визнання
акредитацій ENIC NARIC AUSTRIA
Загальнонаціональні контактні пункти проводять консультації щодо визнання
дипломів. Однак фінансування AST на витрати на переклад можливе лише після
отримання посвідчення тимчасово переміщеної особи (AST-Anlaufstellen)
П'ять контактних пунктів AST розташовані в 4 різних організаціях. Ці допоміжні
організації також пропонують консультації щодо інших питань перебування в
Австрії:
▪ ZEBRA (Грац)
▪ ZEMIT (Інсбрук)
▪ Migrare (Лінц)
▪ Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen in Wien und für Frauen
(Консультаційний центр для мігрантів у Відні та окремий для жінок)

→

→

→
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EURAXESS – Researchers in Motion
Euraxess Austria (Австрія) Насамперед для науковців

www.euraxess.at
→ Частина ініціативи ЄС «Euraxess - Researchers in Motion»

http://ec.europa.eu/euraxess
→ Надає інформацію та підтримку з усіх питань, пов’язаних з

мобільністю дослідників та їхніх сімей, включаючи вимоги до
вступу, проживання, соціальне забезпечення, податки тощо.
→ ERA4Ukraine Austria: Інформаційна платформа для

українських дослідників/науковців (пропозиції роботи,
житлo, інформація про визнання дипломів, інші послуги):
https://www.euraxess.at/ukraine
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Інші пропозиції від OeAD
OeAD Housing (гуртожитки)
Студентські гуртожитки OeAD надають 35-40 місць для
біженців з України з березня по червень 2022 року (в
основному в Граці та Леобені; у Відні та інших
університетських містах - за наявності)
Контакт: Anja Lörincz, housing@oead.at

Дякуємо за увагу!
Контакти
OeAD
Ebendorferstraße 7
1010 Wien

T +43 1 534 08-0
info@oead.at
studyinaustria.at/ukraine
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