ПРИЙНЯТТЯ У СХІДНУ КОЛЕГІЮ
1) Реєстрація на прийняття у Східну Колегію
Прохання єпископа (чи церковного настоятеля) про прийняття студента в колегію відправляєтьса на ім”я
ректора Східної Колегії за наступною адресою:
Collegium Orientale
Leonrodplatz 3
D – 85072 Eichstätt
Deutschland

Tel.: 0049-8421-50386
Fax: 0049-8421-50387
e-mail: secr.cor@bistum-eichstaett.de
Internet:www.bistum-eichstaett.de/cor

До прохання повинні бути доданими наступні документи у німецькому або англійському перекладі,
завіреному нотаріусом, з печаткою/підписом перекладача:
1. Рекомендація єпископа чи церковного настоятеля
2. Характеристика ректора семінарії, академії чи Богословського факультету
3. Атестат про середню освіту, який уможливлює навчання в університеті
4. Свідоцтво про закінчене навчання на Богословськ. факультеті (н-д. Диплом) з випискою, в якій зазначені:
кількість семестральних годин у кожному фасі; Credit points; оцінки, а також перелік семінарських (курсових)
робіт [з оцінкою]
5. Заповнений і підписаний формуляр на навчання на Католицькому Університеті Айхштетт-Інгольштадт (KU)
6. Заповнена і підписана реєстраційна картка на мовний курс в Айхштетті
7. Посвідка про знання німецької мови (див. пункт 4 – Курс німецьк. мови) або підтвердження про участь у
мовному курсі на даний час
8. Автобіографія з фотокарткою студента
9. Копія дійсного закордонного паспорта
10. Медична довідка (зразка № 086-У )
11. Копія прохання про стипендію
2) Прохання про стипендію
Прохання єпископа про надання стипендії відправляєтьса безпосередньо до однієї з церковних благодійних
організацій в Німеччині або інших, найпізніше до 31-го березня. До прохання додаються в німецькому або
англійському перекладі, завіреному нотаріусом, з печаткою/підписом перекладача, наступні документи [в УГКЦ ці
документи подаються на Богословську Комісію до встановленого нею терміну]:
•
Рекомендація єпископа чи церковного настоятеля
•
Документи № 1-4 і 7-9 (див. пункт 1: Реєстрація на прийняття у Східну Колегію)
•
Про те, чи потрібні ще інші документи на подання прохання про стипендію, просимо проінформуватися
безпосередньо у відповідній благодійній організації
Адреси Благодійних організацій:
Kirche in Not
Herr Peter Rettig
Postfach 12 09
D - 61452 Königstein
Tel.: +49-6174/291-0
Fax: +49-6174/3423

Renovabis
Herr Markus Leimbach
Domberg 27
D - 85354 Freising
Tel.: +49-8161/5309-0
Fax: +49-8161/5309-11

3) Термін для подання прохання
Щоб могти розпочати навчання наступного навчального року потрібно подати всі документи до 31-го березня.
4) Курс німецької мови
а) Добрі знання німецької мови – абсолютно необхідні. Посвідка про складені екзамени з німецької мови (н-д.
TestDaF, див. www.testdaf.de, або еквівалентний екзамен, визнаний в KU) дозволяє зразу приступати до навчання на
Богословському факультеті. Така посвідка є одночасно передумовою для отримання стипендії, а також для прийняття
у Східну Колегію.
b) Щоб записатися на курс німецької мови в Айхштетті потрібно мати підтвердження про добрі початкові
знання цієї мови, які є також важливими для проходження вступного мовного екзамену. Курс німецької мови триває –
в залежності від здібностей студента – один або два семестри; він не фінансується благодійними організаціями. Для
нього потрібне окреме фінансування. Найпізніше після одного року вивчення мови потрібно успішно здати мовний
екзамен (DSH або TestDaF). Це є передумовою для отримання стипендії, а також для прийняття у Східну Колегію.
Інформація станом на: березень 2009

