
Що далі?
Про подальшу процедуру, необхідні документи та інші вимоги проінформують тебе наші викладачі мови. 
Особливо бажана зацікавленість у поєднанні професійної практики та навчання, бо ми в BHH пропонуємо 
безпосередньо співпрацю з професійно-технічними школами та компаніями.

Ми хочемо створити перспективу після цього шестимісячного курсу: через нашу мережу компаній, з якими ми 
співпрацюємо, ми хочемо встановити контакт учасників із зацікавленими навчальними компаніями. Як щодо 
стажування в IT-компанії, наприклад? Спільно з Торговою палатою Гамбурга ми плануємо також перевірку 
компетентності.

Хто або що таке BHH?
BHH - це державний університет. Студенти BHH також є стажистами та отримують найкраще з трьох світів: 
вимогливі практичні навички в навчальних компаніях, широкі знання у відповідній професійній галузі в 
професійно-технічній школі та академічні навички для професійної сфери в університеті.

BHH дає змогу отримати дві кваліфікації лише за чотири роки: сертифікат про середню освіту та ступінь 
бакалавра. Навчальне навантаження базується на п’ятиденному робочому тижні, і студенти отримують грошову 
надбавку за навчання з самого початку. Протягом 18 місяців студенти можуть переглянути рішення щодо свого 
подальшого навчального шляху на основі отриманого досвіду та супроводу коучингу.

Якщо у тебе виникли питання щодо проекту PREPARE NEWCOMERS:  
Anke Rauthmann (Анке Раутманн), info@bhh.hamburg.de

Дізнатися більше про Гамбурзький університет (BHH) можна за посиланням: bhh.de

Вивчайте німецьку з перспективою
Тепер біженці можуть подати заявку на пропозицію PREPARE NEWCOMERS 
від університету Гамбурга (BHH)

Хочеш подати заявку? Просто надішли короткий електронний лист із темою «PREPARE NEWCOMERS»  
до 30 липня 2022 року зі своїми контактними даними німецькою або англійською мовами на адресу:  
info@bhh.hamburg.de. Контактна особа: Anke Rauthmann (Анке Раутманн).

Потім ти отримаєш додаткову інформацію від наших викладачів. Ми з нетерпінням чекаємо на тебе!

Про що йде мова?
Гамбурзький університет (BHH) хоче зробити свій внесок в інтеграцію біженців. Проект PREPARE NEWCOMERS 
має на меті безкоштовно допомогти учасникам виконати мовні вимоги для навчання в універсететі в Німеччині.  
У той же час учасники будуть підготовлені до університеіту, професійної освіти або навіть до обох одночасно 
разом з BHH.

Ця пропозиція спрямована на молодих людей, які мають право на вступ до німецького університету та початкові 
знання німецької мови. Протягом шести місяців проводитимуться заняття по 16 годин на тиждень протягом 
чотирьох днів у другій половині дня. Це стартує в серпні 2022 р. Є близько 20 місць.
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