
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA  

Kandydat na studia składa następujące dokumenty: 

1. Podanie o przyjęcie na studia. Znajduje się ono na stronie: http://f-

mk.hszg.de/studiengaenge/wirtschaft-und-sprachen.html. Kliknąć na Antrag auf Zulassung 

für ausländische Studienbewerber/innen. Dokument znajduje się po prawej stronie u dołu 

pod „Informationen“ 

2. Tłumaczenie przysięgłe na jezyk niemiecki świadectwa ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej i świadectwa maturalnego.   

3. Ewentualanie – tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenie studiów wyższych lub 

dokumentów potwierdzających zaliczenie części studiów wyższych. 

4. Poświadczoną z oryginałem kopię ceryfikatu językowego  potwierdzającego 

znajmomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej C1. Akceptowane są 

następujące certyfikaty:  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/Kleines Deutsches Sprachdiplom (GDS/KDS) 

W przypadku braku certyfikatu językowego należy dostarczyć tłumaczenie przysięgłe na 

język niemiecki zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego na poziomie podstawowym 

A2/B1 (400 godzin lekcyjnych zajęć np. w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole 

językowej). 

5. 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu 

dowodów osobistych. 

6. Znaczki pocztowe o równowartości 4,50 €. 

 

Terminy rekrutacji 

Rekrutacja na semestr zimowy  do 15 lipca  

Rekrutacja na semestr letni do 15 listopada   
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Uwagi dodatkowe  

Absolwenci liceum ogólnokształcącego, posiadający certyfikat znajmości języka niemieckiego 

na poziomie C1 mogą ubiegać się o przyjęcie na każdy kierunek studiów oferowany przez 

naszą uczelnię.  

Absolwenci technikum, posiadający certyfikat znajomości języka niemieckiego na poziomie 

C1 mogą ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów zgodny ze zdobytym wykształceniem 

zawodowym w szkole ponadgimnazjalnej. Istnieje również możliwość ubiegania się o 

przyjęcie na inne kierunki studiów. Warunkiem jest zaliczony semestr na dowolnym kierunku 

(oprócz tych zgodnych ze zdobytym wykształceniem w technikum). Tacy absolwenci mogą 

ubiegać się dodatkowo o przyjęcie na studia na kierunek, który przez semestr studiowali lub 

na kierunki pokrewne. Możliwość ubiegania się o przyjęcie na każdy kierunek daje również 

zdany egzamin kwalifikacyjny (Festellungsprüfung), organizowany przez kolegium dla 

obcokrajowców (Studienkolleg) w Zittau.  

Dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych nieposiadających wymaganego certyfikatu 

znajomości języka niemieckiego na poziomie C1, nasza uczelnia organizuje kurs 

przygotowawczy do egzaminu DSH. Taki kurs jest nieodpłatny, trwa 1 semestr (semestr 

zimowy lub semestr letni) w wymiarze 20 godzin lekcyjnych tygodniowo (średnio 4 godziny 

dziennie + 4 godziny pracy własnej w domu). Kurs prowadzony jest przez kolegium dla 

obcokrajowców (Studienkolleg) w Zittau –  http://www.hszg.de/studienkolleg/ueber-

uns.html   

Warunkiem uczestniczenia w takim kursie jest wypełnienie przez kandydata podania o 

przyjęcie na studia i zdanie egzaminu wstępnego na kurs przygotowawczy do egzaminu DSH. 

Kandydat na kurs powinien znać jezyk niemiecki na poziomie A2/B1. Po uzyskaniu 

pozytywnej oceny z egzaminu DSH, kandydat rozpoczyna studia na wybranym kierunku od 

semestru zimowego następnego roku od złożenia podania na studia.  

Informacji na temat kursów przygotowawczych (w języku niemieckim) udziela pani  

Evelyn Suliman                                                                                                                                                     

Haus Z III / Raum 23                                                                                                                                           

03583 61-1445                                                                                                                                   

03583 61-1557                                                                                                                           

e.suliman@hszg.de  
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