
Інформація станом на: листопад 2018 

ПРИЙНЯТТЯ У СХІДНУ КОЛЕГІЮ 
 

1) Реєстрація на прийняття у Східну Колегію 
 

Прохання єпископа/ церковного предстоятеля (попереднє зголошення електронною поштою 

про прийняття студента повинно подаватися за один рік до початку навчання в Айхштетті 

ректору(ові) Східної Колегії: 

 
 Collegium Orientale Tel.: 0049-8421-50386 
 Leonrodplatz 3 Fax: 0049-8421-50387 
 D – 85072 Eichstätt e-mail: secr.cor@bistum-eichstaett.de 
 Deutschland Internet:www.collegium-orientale.de 
 

Наступні документи кандидата потрібно надіслати найпізніше до 31.03. того року, в якому повинно 

початися навчання: 

1. Рекомендація відповідального єпископа або церковного предстоятеля (оригінал 

німецькою або англійською мовою); 

2. Характеристика ректора Семінарії, Академії або Богословського Факультету (оригінал 

німецькою або англійською мовою) ; 

3. Атестат про закінчення школи, який уможливлює навчання в університеті або ВУЗі 
(нотаріально завірена копія оригіналу та нотаріально завірений переклад на німецьку або 

англійську мову); 
4. Свідоцтво про закінчeння богословських студій на богословському факультеті (напр. 

диплом) або залікову книжку про дотеперішнє навчання з відомостями про кількість 
семестрових годин у фасі, кредитів (ECTS/Credit points), оцінок та відвіданих семінарів 
(нотаріально завірена копія оригіналу та нотаріально завірений переклад на німецьку або 

англійську мову / або ж оригінал однією з цих мов); 
5. Посвідчення про знання німецької мови (рівень А1) або щонайменше підтвердження 

про участь у поточному мовному курсі, ціль якого: рівень А1 (оригінал німецькою мовою); 
6. Повнa автобіографія (стислого формату / у формі таблиці) з фотографією, датою та 

підписом студента (оригінал німецькою мовою); 

7. Двi актуальні паспортні фотографії; 
8. Фотокопія дійсного закордонного паспорта (з терміном дії щонайменше на два роки від 

моменту реєстрації); 

9. Актуальне посвідчення про стан здоров´я  / медична довідка зразка № 086-У (оригінал 

англійською мовою або нотаріально завірений переклад на німецьку або англійську мову); 

10.  Згода зі східно-церковною, міжобрядовою, міжнародною, а також екуменічно 
відкритою концепцією семінарії «Східна Колегія» Айхштеттської Єпархії. Для цього 
потрібно надіслати до Східної Колегії заповнену другу сторінку "Правила проживання у 
Східній Колегії " з ім´ям, датою та підписом. Тільки після цього кандидат отримає 
підтвердження про прийняття та запрошення для подання прохання на навчальну візу. 

11.  Мотиваційний лист кандидата (лаконічного формату!, тобто найбільше обсягом одної 

сторінки, оригінал німецькою мовою) з відповідями на наступні запитання: Чому Ви 
бажаєте навчатись в Німеччині / Айхштетті? Від кого Ви дізнались про можливість 
навчання в Колегії в Айхштетті? Що / яка галузь Богослов‘я Вас цікавить? Які цілі Ви 
бажали б досягти підчас Вашого побуту в Айхштетті, підчас навчання на Богосл. 
Факультеті Катол. Університету і проживання в нашій міжнародній, міжобрядовій і 
екуменічній колегії-семінарії / спільноті? Які Ваші цілі після завершення навчання за 
кордоном? Як і в яких ділянках Ви хотіли б служити і працювати у Вашій Церкві після 
повернення додому / до Ваших Владик? 

До заповнення Колегією (після надходження документів 1 - 10): 
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12. Заява на реєстрацію для Католицького Університету Айхштетт-Інґольштадт (КУ) 

заповнюється Східною Колегією згідно з поданими документами (резюме, свідоцтво та ін.) та 

надсилається електронною поштою кандидату для підпису з проханням якнайшвидше 

відіслати (підписану) заяву назад. 
13. Реєстрація на мовний курс у мовному центрі КУ відбувається після отримання довідки про 

прийняття від КУ. 

14. Східна Колегія подає заяву на отримання стипендії / рекомендує стипендієдавця (спочатку на 

перший рік - на період мовного курсу). 

 

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  Renovabis 

Postfach 12 09 Domberg 27 

D - 61452 Königstein D - 85354 Freising 

Tel.: +49-6174/291-0 Tel.: +49-8161/5309-0  

Fax: +49-6174/3423 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 (рівень A2) – 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. 


