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Переднавчальний курс (VWU) для Віденського університету 
(Sommersemester 23) 
 
Інформація для українців зі статусом «переміщена особа» 
 
Інформація про VWU: переднавчальний підготовчий курс для університетів у Відні (VWU) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 До кроку 2: 
Подача на вступ до Віденського університету з сертифікатом про знання 
німецької мови на рівні A2 

• Інформація про вступні іспити 

• Кінцева дата подачі документів на програми, що не передбачають вступні іспити: 
05.02.2023 1 

 До кроку 3: 
Після отримання підтвердження про вступ: реєстрація на курс 
VWU/курс німецької мови 2  

Статус "переміщена особа" не дає вам права на субсидоване місце на курсі, для якого 
студенти можуть зареєструватися безпосередньо у VWU 3. Таким чином, українські студенти 
зі статусом «переміщена особа», які мають складати додатковий іспит з німецької мови, 
повинні зареєструватися в одного з партнерів по співпраці – курс коштує 1275 євро (4 євро за 
навчальну одиницю) і складається з 320 навчальних одиниць. При цьому зміст курсів є 
однаковим в обох установах: 

Кроки для вступу на програму бакалавра для людей з атестатом про закінчення середньої 
школи з країни, що не входить до ЄС/ЄЕЗ, і знанням німецької мови нижче C1: 

• Терміни 
• Необхідні документи 
• Крок 1: підготовка необхідних документів 
• Крок 2: подача документів 
• Крок 3: реєстрація на переднавчальний підготовчий курс (VWU) 
• Крок 4: доступ до навчання 
• Крок 5: оформлення u:card 
• FAQ (відповіді на часті запитання) 

 
 

https://mmf.univie.ac.at/hilfestab/
mailto:hilfestab.mmf@univie.ac.at
https://studieren.univie.ac.at/zulassung/ausserordentliches-studium/vorstudienlehrgang-der-wiener-universitaeten-vwu/
https://studieren.univie.ac.at/zulassungsverfahren/
https://studieren.univie.ac.at/zulassung/bachelor-diplomstudien/zulassung-ohne-osa/nicht-euewr-mit-wenig-deutsch/#c496626
https://studieren.univie.ac.at/zulassung/bachelor-diplomstudien/zulassung-ohne-osa/nicht-euewr-mit-wenig-deutsch/#c496653
https://studieren.univie.ac.at/zulassung/bachelor-diplomstudien/zulassung-ohne-osa/nicht-euewr-mit-wenig-deutsch/#c845307
https://studieren.univie.ac.at/zulassung/bachelor-diplomstudien/zulassung-ohne-osa/nicht-euewr-mit-wenig-deutsch/#c845309
https://studieren.univie.ac.at/zulassung/bachelor-diplomstudien/zulassung-ohne-osa/nicht-euewr-mit-wenig-deutsch/#c845312
https://studieren.univie.ac.at/zulassung/bachelor-diplomstudien/zulassung-ohne-osa/nicht-euewr-mit-wenig-deutsch/#c845314
https://studieren.univie.ac.at/zulassung/bachelor-diplomstudien/zulassung-ohne-osa/nicht-euewr-mit-wenig-deutsch/#c496640
https://studieren.univie.ac.at/zulassung/bachelor-diplomstudien/zulassung-ohne-osa/nicht-euewr-mit-wenig-deutsch/#c489903
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• Попередня онлайн-реєстрація (подача документів): з 12.01.2023 

• Персональна реєстрація на курс/оплата: з 19.01. до 03.02.2023 
 
Зауваження:  

Якщо в рішенні про вступ вказано кілька додаткових іспитів і абітурієнт досягнув рівня FG або 
WF (високий/просунутий) у тесті з німецької мови, вони можуть відразу перейти до VWU для 
відвідування курсу німецької мови та спеціалізованого курсу (курс FF1). У цьому випадку 
VWU зв’яжеться з вами електронною поштою3. 

 До кроку 4: 
Завершити процедуру вступу до Віденського університету і сплатити  
внесок ÖH 

Див. перша реєстрація на літній семестр 2023. Перша реєстрація на бакалаврську програму у 
Віденському університеті можлива лише онлайн та після попереднього запису. Прийом 
здійснюється через відеочат з приймальною комісією. 

Під час доступу до позаштатної програми «відвідування переднавчального курсу» можна 
відвідувати лише курси у VWU та здавати встановлені додаткові іспити. Складання іспитів з 
програми бакалавріату не дозволяється.4 
 
Зауваження:  
У літньому семестрі 2023 року громадяни України автоматично звільняються від 
плати за навчання (для звільнення від плати за навчання їм не потрібно подавати 
окрему заяву). Вам потрібно буде сплатити лише внесок ÖH.5 6 

 
Додаткова інформація для українських абітурієнтів, які бажають навчатися у 
Віденському університеті (також українською мовою): 
https://ukraine.univie.ac.at/fuer-studieninteressierte/   

Sprachenzentrum der Universität Wien 
Alser Straße 4/Hof 1 Zugang 1.16, 1090 Wien 
Tel: +43/1/4277-241 01 
Резервування термінів і інформація про реєстрацію:  
www.sprachenzentrum.at/vwu 
 
 
 
 
 
die Berater ® Deutschkurse für den VWU 
Handelskai 388 (Eingang: Wehlistraße 299) 
Stiege 4/6.Stock, 1020 Wien 
Tel: +43/1/532 45 45-2602 
Резервування термінів і інформація про реєстрацію: 
http:/ /germanforstudents.com/de/ 
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Джерела: 
 
1 Fristen für Studien ohne Aufnahme-/Eignungsverfahren, abgerufen am 30.1.23 
2 Checkliste für Erstsemestrige auf https://vorstudienlehrgang.at/de/wien/, abgerufen am 30.1.23 
3 „Erste Schritte“ auf https://vorstudienlehrgang.at/de/wien/kursanmeldung, abgerufen am 30.1.23 
4 Studieren im Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten (VWU), abgerufen am 30.1.23 
5 https://studieren.univie.ac.at/studienbeitrag/hoehe-nicht-euewr-buergerinnen/#c882115, abgerufen am 30.1.23   
6 Звільнення від оплати за навчання: https://studieren.univie.ac.at/studienbeitrag/erlass/ abgerufen am 
31.1.23  
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