Осві та, робота та проживання для студенті в з Украї ни
1. І нформаці я про ві зу та проживання
1. Загальна і нформаці я щодо ві зи та проживання в Ні меччині : > https://www.make-it-in-

germany.com/en/visa-residence/quick-check (EN)
2. Загальна і нформаці я ві д ві домства у справах і ноземці в у м. Мюнхен (KVR)
https://stadt.muenchen.de/buergerservice/ausland-migration/bildung.html (DE)
3. І ноземні студенти можуть зв'язатися з KVR тут: >

https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/02/02/abhkontakt/index (DE)
4. Куди звертатися за посві дкоюна проживання:

https://stadt.muenchen.de/infos/ukraine_ankommen.html (DE, EN and UA)
5. Онлайн-формуляр KVR для бі женці в з Украї ни

https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/02/02/aufenthaltukraine_en/index
(EN)
6. Ви також можете звернутися до KVR за телефонами: +49 1525 66 52441 або +49 1525 68 31143 (з
понеді лка по четвер з 7.30 до 15.30 та по п’ятницях з 7.30 до 13.00 – спі вробі тники «гарячої
лі ні ї » також розмовляють украї нськоюмовою)
2. Осві та в Ні меччині
1. Загальні ресурси для студенті в з Украї ни можна знайти тут: https://malengo.org/ukraine (EN)
і https://www.daad-ukraine.org/en/ (EN)
2. Портал і з загальноюі нформаці єюдля студенті в та науковці в: https://www.uniregensburg.de/bayhost/english-1/bayhost-coordination-office-for-ukraine/index.html (EN)
3. І нформаці ю щодо гранті в можна знайти тут: https://www.daad-ukraine.org/uk/propozitsiyifinansovoyi-pidtrimki/oglyad-isnuyuchih-program-dopomogi/ (UA) і

https://www.obs-ev.de/en/service/detail/garantiefonds-hochschule-foerderungukrainischer-gefluechteter (EN)
4. Консультаці ї та спонсорство для навчання в Ні меччині : Consultations and sponsorship of
studying in Germany: https://bildungsberatung-gfh.de/wen/ (EN)
5. І нформаці я про англі йські уні верситетські програми в Ні меччині :

https://www2.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/
(EN)
6. І нформаці я про уні верситетські програми: https://support.uastudents.de/uk/ (UA)
7. І нформаці я про навчання онлайн (для тих, хто перебуває поза межами Ні меччини):

https://kiron.ngo/en/ (EN)
8. І нформаці я для украї нці в про отримання осві ти в Уні верситеті прикладних наук ВайенштефанТрі сдорф: https://www.hswt.de/en/international/international-applicants/ukraine.html

(EN)

3. Отримання осві ти в Мюнхені
1. Мюнхенський уні верситет і мені Людві га та Максимі лі ана (LMU):

https://www.lmu.de/en/workspace-for-students/news-and-events/details/supportfor-students-from-ukraine.html (EN)
2. Мюнхенський техні чний уні верситет (TUM): https://www.tum.de/en/studies/internationalstudents/ukraine (EN)
3. Мюнхенський уні верситет прикладних наук: https://www.hm.edu/study-hm/ (EN)
https://www.hm.edu/allgemein/hochschule_muenchen/zentrale_services/studienberat
ung_2/index.de.html (DE)
https://www.hm.edu/foreign/ (DE)
https://www.hm.edu/en/index.en.html (EN)
https://www.hm.edu/bachelor-bewerbung/ (DE)
Загальна і нформаці я для украї нських студенті в та науковці в на домашні й сторі нці
Мюнхенського уні верситету прикладних наук

https://www.hm.edu/en/international/ukraine/information_for_ukrainian_students_and
_academics.en.html (EN)
4. Консультаці ї щодо гранті в та позик на навчання ві д Мюнхенської студентської спі лки:

https://www.studentenwerk-muenchen.de/en/advisory-network/student-loanadvisory-service/ (EN)
4. Вивчення ні мецької мови
1. І нформаці я про стипенді ї на ві дві дування курсі в ні мецької мови та порядок подання заявок:

https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english1/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html (EN)
2. Стипенді я і мені Тараса Шевченка на курси вивчення ні мецької мови:
https://www.uniregensburg.de/assets/bayhost/de/aktuelles/neu_Eng_FaQ_Somkurse_in_Bayern_Stipen
dien_Ukraine.pdf (EN)
3. Консультаці йний центр з і нтеграці йних питань щодо мови та професі ї (IBZ Sprache und Beruf)
https://integreat.app/muenchen/en/welcome-2/advice-and-help-integration/ibzsprache-und-beruf-fiba-2-2 (EN)
4. Мюнхенський центр осві ти для дорослих: https://www.mvhs.de/en/programm/deutschintegration/deutsch-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine.20365 (EN)
5. Ді аконі я Моосах: https://www.diakonie-moosach.de/fluechtlingshilfe.html (DE)
6. Суспі льна органі заці я Bellevue de Monaco:
https://www.bildung-fuer-fluechtlinge.de/organisation/sprach-und-lernwerkstattdeutschkurse-a1-1-und-a2-2-b-1/ (DE)
7. І ні ці атива Students for Ukraine + LMU:
https://sfu-muc.de/wp-content/uploads/2022/05/Kostenlose_Online-Angebote_ukr.pdf (UA)

8. Допомога у вивченні мови ві д Malteser Hilfsdienst e.V. / допомога у пошуку роботи: Ви можете
звернутися до нас за електронноюадресоюzarina.gatina@malteser.org та/або
monika.heck@malteser.org
9. SchlaU/ Група пі дтримки молодих бі женці в: Ви можете звернутися до нас за електронноюадресою
info@schlau-schule.de
10. Клуб спі лкування ні мецькоюмовоюв Мюнхені (German Conversation Club Munich):

https://www.edeltraud-muc.de/en/who-is-edeltraud/ (EN)
11. Проект «Hallo»: https://halloprojekt.org/ (DE)
12. І нститут і мені Ґете (Goethe Institut):
https://www.goethe.de/ins/ua/de/spr/kur/aka.html (DE)
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/kur/aka.html (UA)
13. Мовні курси Inlingua: https://www.inlingua-muenchen.de/en/about-us/german-coursesfor-ukrainian-refugees/ (DE, EN, UA)
14. Мовні курси Anderwerk: https://www.anderwerk.de/kostenlose-deutschkursefluechtlinge-ukraine/ (DE und UA)
15. Осві тня органі заці я Deutsches Erwachsenen-Bildungswerk:
https://www.deb.de/deutschsprachkurse (DE and UA)
16. Вивчення ні мецької мови онлайн: > https://www.jicki.de/deutsch-lernen-fuer-ukrainischsprechende/ (UA)
5. Професі йна орі єнтаці я
1. Загальна і нформаці я та ві домості для громадян Украї ни на сайті служби зайнятості :
https://www.arbeitsagentur.de/en/welcome (EN) ,

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=gr
goWpYEMPUXbXyLxfG3erhFL9PLkpLbP30r0ej6jD8dXuV-XoD-!-1286260160?path=null
(DE) та https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/muenchen/gefluechtete-aus-derukraine (DE, EN, UA and RUS)
2. Центр зайнятості : https://jobcenter-muenchen.de/ukraine/ (DE, UA, RUS)
3. Мюнхенська студентська спі лка: https://www.studentenwerk-muenchen.de/en/advisorynetwork/general-advice-and-social-counselling/ (EN)
4. Для студенті в Мюнхенського уні верситету прикладних наук: https://hm.edu/career (DE)
5. Для студенті в Мюнхенського уні верситету і мені Людві га та Максимі лі ана (LMU):

https://www.lmu.de/en/workspace-for-students/career-services/personaladvice/index.html (EN)
6. Для студенті в Мюнхенського техні чного уні верситету (TUM):

https://www.community.tum.de/en/career-service/ (EN)
7. Для всі х: www.amiga-muenchen.de/en (EN)

6. Отримання практичного досві ду
1. Стажування та вакансі ї для студенті в:

https://www.praktikumsstellen.de/praktikumsboerse-muenchen (DE),
https://www.meinpraktikum.de/stadt/muenchen (DE) and https://www.absolventa.de/
(DE)
2. І нформаці я щодо бі рж праці та можливостей стажування в уні верситетах та коледжах м. Мюнхен:
будь ласка, ві дві дайте онлайн-сторі нки центрі в кар'єри та послуг ві дпові дних уні верситеті в
(див. пункт «Професі йна орі єнтаці я» вище).
3. Пошук роботи для студенті в: див. також портфолі о консультаці й та онлайн-семі нарі в ві д центру
amiga (напр., з пошуку роботи), які ми пропонуємо на регулярні й основі : https://www.amiga-

muenchen.de/en/events/ (EN and DE)
4. Портали з пошуку вакансі й для украї нці в: https://www.jobaidukraine.com/ (EN),
https://www.uatalents.com/ і https://elloworks.co/ecreative?fbclid=IwAR3A_XymzB6EXPpJeYr3qivCwbraMpR2qnW89DPC3AHLLUcOpA3dg
aaVRko (EN)
7. Зв’язки та знайомства
1. InterNations об’єднує переселенці в з Мюнхену та всього сві ту, створюючи глобальну мережу з
метоюдопомоги в адаптаці ї пі сля переї зду до і ншої краї ни:

https://www.internations.org/munich-expats (EN)
2. Ресурс New in the City надає людям, які нещодавно прибули до Мюнхену, оглядову і нформаці юпро
ї хнюнову домі вку в надзвичайно зручному форматі , заощаджуючи час на тривалий пошук
і нформаці ї в І нтернеті : https://www.newinthecity.de/en/munich (EN)
3. Expat in the City – це платформа з і нформаці єю, перелі ком послуг, а також партнерських програм
для переселенці в, які прибули в Мюнхен з-за кордону на тривалий або короткий строк:

https://www.expatinthecity.de/ (EN)
4. Портал Just Landed пропонує переселенцям путі вники для рі зних краї н:

https://www.justlanded.com/ (EN)
8. І нші корисні посилання
1. Додаток Integreat для мешканці в Мюнхена: https://integreat.app/muenchen/en/help-for-

people-from-ukraine (EN, UA)
2. Загальна і нформаці я для украї нці в: https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-en (EN)
3. Пропозиці ї щодо житла ві д мі сцевих жителі в: https://unterkunft-ukraine.de/ (EN) and

https://www.muenchner-freiwillige.de/ (DE)
4. Загальна і нформаці я для украї нських студенті в:

https://www.werkswelt.de/index.php?id=ukrainehilfe&setlang=en (EN)
5. Ві дпові ді на поширені запитання для студенті в з Украї ни: https://www.studentenwerkmuenchen.de/en/international/information-for-students-from-ukraine/ (EN)
6. Осві тні пропозиці ї ві д Баварського ві ртуального уні верситету (Virtuelle Hochschule Bayern):

https://www.vhb.org/studierende/ukraine/ (EN and UA)

7. Загальні поширені запитання ві д мі ста Мюнхен для украї нці в:

https://stadt.muenchen.de/infos/ukraine_ankommen.html (EN and UA)
8. Робота для науковці в та студенті в, які прибули до Ні меччини у статусі бі женці в:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/science4refugees (EN)
9. Загальна і нформаці я щодо визнання і ноземних дипломі в:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/el/index.php (UA)
10. Консультаці я з питань визнання і ноземних дипломі в ві д мі ста Мюнхен:

https://stadt.muenchen.de/en/info/counselling-on-recognition.html (EN)
11. І нформаці я для і ноземних студенті в (посилання, ві део та флаєр) на домашні й сторі нці центру
amiga:

https://www.amiga-muenchen.de/international-students/ (EN)

About amiga
amiga is funded by the Munich employment and qualification programme (MBQ) of the state capital Munich. More information:
www.muenchen.de/mbq.
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