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(Für die deutsche Version bitte hinunterscrollen) 

Вступ на навчання на магістра у Віденському університеті 
 

Крок 1: пропозиція для навчання 
Ознайомтеся з нашими пропозиціями для навчання.  

 

Крок 2: підготовка документів 
Щоб подати заяву на вступ вам потрібно:  

• Закордонний паспорт або ідентифікаційна картка 
• Сертифікат про закінчення навчання не менше трьох років 
• Сертифікат/додаток до диплома 
• Для навчання німецькою чи декількома мовами:  

o підтвердження володіння німецькою мовою не нижче рівня А2 
o підтвердження володіння німецькою мовою на рівні C1 (за наявності) 

• Для навчання англійською чи декількома мовами: підтвердження знань англійської 
мови відповідно до навчального плану 

Документи, видані не німецькою чи англійською мовами, мають бути перекладені.  
Ви не можете подати заявку без підтвердження знання німецької чи англійської мови.  
Наразі апостиль для українських документів не потрібен. Якщо ви закінчили своє навчання, але 
ще не отримали відповідних документів, ви можете подати заявку на вступ. Наразі 
приймаються скани/копії документів.  

 

Крок 3: подання заяви 
Будь ласка, зверніть увагу на терміни та подайте заявку на вступ на навчання. У разі навчання з 
процедурами вступу (АV) заява може бути подана раз на рік.  

Термін подання заявки:  

• Навчання з АV: з 1 березня по 2 червня 2022 року 
• Навчання без АV: З 11 липня по 5 вересня 2022 року 

Термін прийому: з 11 липня по 31 жовтня 2022 року 

 

Крок 4: дочекатися рішення 
Наше рішення буде надіслано на вашу адресу електронної пошти. Вступ може відбутися:  

• без складання додаткових іспитів або 
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• з додатковим іспитом з німецької мови під час курсу підготовки до навчання у 
Віденських університетах (VWU) і/чи 

• з додатковими іспитами по курсу бакалаврату (макс. 30 балів ECTS) або 
• заявка може бути відхилена через відсутність відповідності предмету 

 

Крок 5: онлайн запис на перший прийом 
Забронюйте онлайн запис на перший прийом після того, як отримаєте повідомлення про вступ 
та (за потреби) зареєструєтесь у VWU. Вашу особу та документи перевірять, і вас тимчасово 
допустять до навчання  
 

Крок 6: оплата за навчання та внеску в Національну спілку студентів Австрії 
У літньому семестрі 2022 року українці мають сплатити лише внесок в Національну спілку 
студентів Австрії. Про розмір внеску в зимовому семестрі у нас поки немає інформації. 

 

Детальніша інформація 
• studying.univie.ac.at (вся інформація до теми навчання) 
• ukraine.univie.ac.at/en 
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Zulassung zu Masterstudien an der Universität Wien 
 

Schritt 1: Studienangebot 
Informieren Sie sich über unser Studienangebot.  

 

Schritt 2: Vorbereiten der Dokumente 
Für Ihren Antrag auf Zulassung benötigen Sie:  

• Reisepass oder Personalausweis 
• Studienabschlussurkunde eines mindestens dreijährigen Studiums 
• Sammelzeugnis/Diploma Supplement 
• für alle deutsch- und mehrsprachigen Studien:  

o Nachweis der Deutschkenntnisse auf mindestens Niveau A2 
o Nachweis der Deutschkenntnisse auf C1 (falls vorhanden) 

• für englisch- und einige mehrsprachige Studien: Nachweis der Englischkenntnisse laut 
Curriculum 

Dokumente die nicht auf Deutsch oder Englisch ausgestellt wurden, müssen übersetzt werden.  
Ohne Nachweis der Deutsch-/Englischkenntnisse können Sie keinen Antrag auf Zulassung stellen.  
Für ukrainische Dokumente ist derzeit keine Apostille erforderlich. Wenn Sie Ihr Studium 
abgeschlossen, aber noch keine Studienabschlussurkunde erhalten haben, können Sie einen Antrag 
auf Zulassung stellen. Scans/Kopien von Dokumenten werden derzeit akzeptiert.  

 

Schritt 3: Antragstellung 
Beachten Sie die Fristen und stellen Sie den Antrag auf Zulassung zum Studium. Bei Studien mit 
Aufnahmeverfahren (AV) ist der Antrag einmal im Jahr möglich.  

Antragsfrist:  

• Studien mit AV: 1. März bis 2 Mai 2022 
• Studien ohne AV: 11. Juli bis 5. September 2022 

Zulassungsfrist: 11: Juli bis 31. Oktober 2022 

 

Schritt 4: Auf den Bescheid warten 
Ihr Bescheid wird an Ihre E-Mail-Adresse versandt. Die Zulassung kann:  

• ohne weitere Ergänzungsprüfungen oder 
• mit der Ergänzungsprüfung Deutsch im Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten (VWU) 

und/oder 
• mit Ergänzungsprüfungen aus dem Bachelorstudium (max. 30 ECTS) erfolgen oder 
• aufgrund fehlender Facheinschlägigkeit abgewiesen werden 
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Schritt 5: Online-Erstzulassung 
Buchen Sie einen Online-Erstzulassungstermin nachdem Sie Ihren Zulassungsbescheid erhalten 
haben und sich (wenn erforderlich) im VWU angemeldet haben. Ihre Identität und Ihre Dokumente 
werden überprüft und Sie werden vorläufig zum Studium zugelassen  
 

Schritt 6: Einzahlung Studien-/ÖH-Beitrag 
Ukrainer müssen im Sommersemester 2022 nur den ÖH-Beitrag zahlen. Über die Höhe des Beitrags im 
Wintersemester haben wir noch keine Informationen. 

 

Alle Informationen im Detail 
• studying.univie.ac.at (alle Infos zum Thema Studieren) 
• ukraine.univie.ac.at/en 
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