
  

 

 

 

 

 

 

 

Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie! 
Być może zastanawiasz się teraz nad wyborem kierunku studiów. Jest to bardzo ważna decyzja, która 
wpłynie na Twoją przyszłość. Zachęcamy Cię do podjęcia studiów na kierunku Ekonomia i Języki Obce 
(język niemiecki, polski i angielski).  

Studia o profilu ekonomiczno-językowym trwają 8 semestrów, program kształcenia obejmuje przedmioty 
językoznawcze, kulturoznawcze, translatoryczne oraz ekonomiczne i prawnicze. Celem studiów jest 
przygotowanie naszych absolwentów do zawodu specjalisty w zakresie zarządzania międzynarodowego, 
a także specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie oraz tłumacza. Absolwenci mogą 
również podjąć studia magisterskie o profilu translatorskim lub ekonomicznym na innych uczelniach 
wyższych.  

Poniżej znajdziesz wszystkie ważne informacje dotyczące warunków jakie musisz spełnić, by podjąć studia 
na naszej uczelni. 

 
Na jakim poziomie musisz znać język niemiecki, by podjąć studia na naszej uczelni?   
Polskie świadectwa maturalne są uznawane przez uczelnie wyższe w Niemczech, jednak żeby podjąć 
studia na naszej uczelni musisz się wykazać odpowiednią znajomością języka niemieckiego. Dla zagra-
nicznych kandydatów na studia obowiązują następujące wymagania dot. znajomości języka niemieckiego 
(jeden z poniższych): 

• Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, Stufe II 
• DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang für ausländische Studienbewerber, 

Stufe II ) 
• TestDaF (wszystkie części min. na poziomie 4) 
• Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-Instituts 
• Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) lub Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) 
• C1-Zertifikat des Goethe-Instituts lub C2-Zertifikat des Goethe-Instituts 
• telc Deutsch C1 Hochschule 

 

Jak zdobędziesz potrzebny Ci certyfikat językowy C1? 
Jeżeli nie posiadasz odpowiedniego certyfikatu językowego, możesz zdobyć niezbędne umiejętności 
językowe i poznać specyfikę studiowania na niemieckich uczelniach w Kolegium dla Obcokrajowców 
(Studienkolleg). Znajduje się ono w Zittau i oferuje intensywny kurs językowy przygotowujący do egzaminu 
DSH. Kurs jest nieodpłatny i trwa 1 semestr, a warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka niemiec-
kiego na poziomie B1 (ceryfikat językowy lub  zaświadczenie o odbyciu zajęć językowych w wymiarze  
400 godzin lekcyjnych) oraz zdanie egzaminu wstępnego. Zajęcia w Kolegium dla Obcokrajowców 
prowadzone są po niemiecku w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Kurs kończy się egzaminem DSH, który 
składa się z części pisemnej trwającej 240 minut i części ustnej trwającej 30 minut. Kurs językowy  
odbywa się zarówno w semestrze zimowym i letnim. 



Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana kursem przygotowawczym do egzaminu DSH, musisz wziąć 
musisz udział w rekrutacji na studia.  

1. Odwiedź stronę 
https://service.hszg.de:444/qisserver/pages/cs/sys/portal/linkedPortlet.faces?portletGuid=ca88
5145-f1af-443c-8b25-5dae0765225a&sig=c366dd1f3e1340886437fa5c37997441  

2. Wybierz „Jetzt registrieren” i uzupełnij niezbędne dane.  
3. Drogą mailową otrzymasz hasło do portalu rekrutacyjnego. 
4. Po zalogowaniu się wypełnij formularz rekrutacyjny.  
5. Po pozytywnym rozpatrzeniu formularza rekrutacyjnego otrzymasz dalsze informacje.  

Rekrutacja na semestr zimowy – od 1.03. do 30.04 

Rekrutacja na semestr letni – od 1.09. do 31.10  

Informacje o kursie przygotowawczym do egzaminu DSH znajdziesz pod adresem:  
https://studienkolleg.hszg.de/pl/studium-przygotowawcze.html  

 

Jak zarejestrujesz się na studia na naszej uczelni?  
Jeśli posiadasz wymagany ceryfikat językowy, możesz wziąć udział w rekrutacji na studia w następujących 
terminach:  

Rekrutacja na semestr zimowy – od 15.05 do 30.09 

Rejestracja i rekrutacja na studia na naszej uczelni składa się z następujących kroków: 

1. Odwiedź stronę 
https://service.hszg.de:444/qisserver/pages/cs/sys/portal/linkedPortlet.faces?portletGuid=ca88
5145-f1af-443c-8b25-5dae0765225a&sig=c366dd1f3e1340886437fa5c37997441  

2. Wybierz „Jetzt registrieren” i uzupełnij niezbędne dane.  
3. Drogą mailową otrzymasz hasło do portalu rekrutacyjnego. 
4. Po zalogowaniu się wypełnij formularz rekrutacyjny i wybierz z listy interesujący Cię kierunek. 
5. Wydrukowaną i podpisaną kopię formularza rekrutacyjnego dostarcz do końca rekrutacji do biura 

Zulassungsamt (data stempla pocztowego się nie liczy!).  
Na adres:  Hochschule Zittau/Görlitz 

Zulassungsamt  
Theodor-Körner-Allee 16 
D-02763 Zittau 

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu formularza rekrutacyjnego otrzymasz drogą pocztową informację  
o wstępnym zakwalifikowaniu na studia. Warunkiem przyjęcia na studia jest podpisanie 
oświadczenia o podjęciu studiów i uiszczenie opłaty semestralnej w wysokości 91,20 Euro.  

7. Podpisane oświadczenie prześlij wraz z następującymi dokumentami:  
    •  życiorys w formie tabelarycznej z aktualnym zdjęciem paszportowym, 
    •  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa maturalnego, 
    •  świadectwo znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej C1, 
    •  zaświadczenie z kasy chorych o ubezpieczeniu zdrowotnym, 
        na adres:  Hochschule Zittau/Görlitz 

Zulassungsamt  
Theodor-Körner-Allee 16 
D-02763 Zittau 

8. Gratulacje! Witamy w gronie studentów 
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