KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Czy jest pani / pan ....
- studentką/studenten Uniwersytetu Justusa Liebiga (Justus-Liebig-Universität Gießen) albo
Wyższa Szkoła Techniczna (Technische Hochschule Mittelhessen)?
- osobą starającą się o przyjęcie na studia na uniwersytecie albo na Wyższa Szkoła
Techniczna?
- doktorantką / doktorantem?
- naukowcem przebywającym na pobycie badawczym?
- ….. ?
Czy pani / pan poszukuje kursu języka niemieckiego?
Dział współpracy z zagranicą /Akademisches Auslandsamt/ Uniwersytetu Justusa Liebiga
oferuje wiele kursów tego rodzaju.

INTENSYWNE KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W Gießen oferujemy intensywne kursy języka niemieckiego na 6 poziomach
zaawansowania. Początkujący (poziom A1) mogą w ciągu jednego roku po sześciu kursach
osiągnąć poziom egzaminu DSH/TestDaF (poziom C1.2 jako warunek podjęcia studiów w
Niemczech).
Powyższe intensywne kursy są adresowane przede wszystkim do kandydatów na studia –
ale również doktoranci, studenci biorący udział w wymianie zagranicznej między uczelniami,
pracownicy naukowi uczelni zagranicznych oraz członkowie ich rodzin mogą wziąć w nich
udział. Naukę można rozpocząć od dowolnego kursu w zależności od aktualnego stopnia
zaawansowania.
Poziom
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ok. 400 Euro
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B2
C1.1
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Kursy mają wymiar 20 godzin tygodniowo. Za każdy kurs można otrzymać 6 punktów ECTS.
Opłaty egzaminacyjne:
Egzamin DSH (egzamin języka niemieckiego uprawniający do podjęcia studiów
w Niemczech) 70 Euro
TestDaF (egzamin języka niemieckiego jako języka obcego) 175 Euro

OGÓLNE WARUNKI PISEMNEGO ZGŁOSZENIA NA STUDIA
Proszę przesłać następujące dokumenty do uni-assist:
- podanie dopuszczenia do studio (https://www.uni-assist.de/online/)
- uwierzytelniona kopia i tłumaczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
- ewent. uwierzytelniona kopia i tłumaczenie świadectwa ukończenia studiów
- ewent. uwierzytelnione kopie i tłumaczenia zaświadczeń dotyczących znajomości
języka niemieckiego.
Adres:
Justus-Liebig-Universität
Uni-assist
Geneststr. 5
10 829 Berlin
Uni-assist sprawdza przesłane dokumenty pobierając opłatę w wysokości 68 Euro
(http://www.uni-assist.de/entgeltordnung.html); informacja o końcie bankowym jest dostępna
pod adresem: www.uni-assist.de/bankverbindung.html).
Po spełnieniu powyższych formalności otrzyma pani / pan z biura uni-assist potwierdzenie
listowne. Proszę je przesłać do naszego biura koordynującego kursy językowe
(Akademisches Auslandsamt Uniwersytetu Justusa Liebiga, adres podajemy poniżej) z
podaniem kursu ję- zyka niemieckiego, w którym pani / pan chciałby uczestniczyć.
Prześlemy wtedy potwierdzenie zgłoszenia, które może być użyte dla podania o wizę.

PISEMNE ZGŁOSZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
(MEDYCYNA, STOMATOLOGIA, WETERYNARIA)
Na tych kierunkach studiów w całych Niemczech ilość miejsc jest ograniczona, to znaczy, że
nie każdy starający się zostanie przyjęty na studia.
Miejsca przydzielane sa centralnie przez Centralę Przydziału Miejsc na Studia
/Hochschulstart/. O przyjęcie na studia można się ubiegać w Hochschulstart przez internet
(www.hochschulstart.de) lub listownie (Hochschulstart, Sonnestrasse 171, D-44128
Dortmund).
Po złożeniu podania w Hochschulstart można się zgłosić na kurs języka niemieckiego w
biurze koordynującym kursy językowe (Akademisches Auslandsamt Uniwersytetu Justusa
Liebiga, adres podajemy poniżej).

DOKTORANCI, STUDENCI NA WYMIANIE W RAMACH PROGRAMÓW,
PRACOWNICY UCZELNI ORAZ CZŁONKOWIE ICH RODZIN
Powyższe osoby mogą zapisać się na kurs w formie pisemnej bez dodatkowych
formalnosci.
Nasz adres:
Akademisches Auslandsamt der JLU
Deutsch als Fremdsprache
Gutenbergstrasse 6
35390 Giessen / Deutschland
Tel. +49 (0) 641 99 12 148 / 99 12 175
Pod tym adresem można się również zapisać osobiście.

KURS POWTÓRKOWY DSH
Osoby, które przystąpiły do egzaminu w Gießen nie uzyskując uprawniającej do
podjęcia studiów oceny „DSH-2“, mają możliwość udziału w bezpłatnym kursie
przygotowującym do powtórnego egzaminu DSH obejmującym 260 godzin (20
godzin tygodniowo).
MIĘDZYNARODOWY UCZELNIANY KURS LETNI
/Hochschulsommerkurs HSK/
Letni kurs językowy HSK odbywa się we wrześniu przed każdym semestrem
zimowym i oferuje w ciągu 4 tygodni (ok. 95 godzin) naukę języka niemieckiego w
zakresie gramatyki, wiedzy o kraju, pisania tekstów i konwersacji.
Cechą szczególną tego kursu jest opieka przez studenckich mentorów. W ten sposób
można poznać nie tylko niemieckie szkoły wyższe, ale też miasto i jego okolice. W
ramach kursu odbywają się wycieczki, na przykład do Frankfurtu i Heidelbergu, oraz
warsztaty tematyczne: wideo, prasa, teatr, taniec i gotowanie. Na zakończenie kursu
otrzymuje się certyfikat z po- świadczeniem liczby uzyskanych punktów ECTS.
Opłata za kurs wynosi 630 Euro, dla studentów w programach Sokrates/Erasmus jak
i studentów uczelni partnerskich Uniwersytetu Justusa Liebiga ona 430 Euro i Wyższa
Szkoła Techniczna wynosi 530 Euro.
WIOSENNY KURS JĘZYKOWY
Przed każdym semestrem letnim odbywa sie w marcu / kwietniu trzytygodniowy kurs
intensywny (okolo 60 godzin lekcyjnych). W kursie mogą uczestniczyć studenci
programów Sokrates, Erasmus, ISEP itd., którzy podejmują studia w semestrze
letnim. W kursie tym kładzie sie szczególny nacisk na gramatykę, słownictwo i
umiejętność pisania. Poza tym uczestnicy kursu mają możliwość poznania pod
opieką mentorów życia studenckiego. Opłata za kurs wynosi 330 Euro, dla studentów
w programach Sokrates/Erasmus jak i studentów uczelni partnerskich Uniwersytetu
Justusa Liebiga i Wyższa Szkoła Techniczna wynosi ona 150 Euro.

KURSY WIECZOROWE
Dla studentów uczestniczących w programach (Sokrates, Erasmus, ISEP itd.),
doktorantów, zagranicznych pracowników naukowych i ich rodzin prowadzone są,
równolegle do studiów, kursy językowe na różnych poziomach (4 godziny lekcyjne
tygodniowo). Kursy te odbywają sie podczas semestru, we wtorki i czwartki w
godzinach od 18.15 do 19.45.
Studenci uczestniczący w programach są zwolnieni z opłat zu kursy. Doktoranci,
zagraniczni pracownicy naukowi oraz ich rodziny płacą w semestrze zimowym 100
Euro, a w semestrze letnim 90 Euro. Uzyskać można przy tym 3 punkty ECTS.

DNI PROJEKTOWE
W dwie soboty każdego semestru organizowane są dla wszystkich studentów
zagranicznych i pracowników uczelni tzw. dni projektowe. Sa to jednodniowe kursy
tematyczne, o różnych tematach jak krajoznawstwo, teksty naukowe czy
konwersacja. Dzień projektowy obejmuje 6 godzin lekcyjnych i kosztuje około 10
Euro.

POZNANIE NIEMIEC: WYCIECZKI
Jesteście zainteresowani krajoznawstwem nie tylko na lekcji, lecz w bezpośrednim
kontakcie z krajem i ludźmi? Nasz dział międzynarodowych kontaktów studenckich
/Abteilung Internationale Studierende/ organizuje niedrogie wycieczki do atrakcyjnych
miejsc od Hamburga do Monachium. Informacje i zgłoszenia u pani Hapelt
(Goethestrasse 58, pokój 37, tel. 0641/99 12 142).

KONTAKTY I PORADY
Akademisches Auslandsamt
Bereich Deutsch als Fremdsprache
Gutenbergstr. 6 (Raum 011 a)
35390 Gießen
Tel.: +49 (0)641 99 12 148 / 99 12 175
Fax: +49 (0)641 99 12133
E-Mail: auslandsamt-kurse@admin.uni-giessen.de
www.uni-giessen.de/cms/internationales/sprachkurse

