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Język niemiecki dla studentów
programu „studia o Polsce“

Kursy j. niemieckiego
• Kursy odbywają się we Frankfurcie nad Odrą w Centrum
Językowym Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
(Sprachenzentrum)
• 2 razy w tygodniu x 90 minut
• Zapis na kurs przez Viadrina Sprachen GmbH (poziom
podstawowy) lub Centrum Językowe (poziom średni i
zaawansowany)
• Test kwalifikacyjny przed rozpoczęciem zajęć
• Możliwość rozpoczęcia nauki niemieckiego również bez
podstawowej znajomości języka
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Poziomy
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A1

Grundstufe 1 / poziom podstawowy 1

A2

Grundstufe 2 / poziom podstawowy 2

Certyfikat UniCert Basic

B1

Mittelstufe 1 / poziom średni 1

Egzamin UniCert I

B1/B2

Mittelstufe 2 / poziom średni 2

B2

Oberstufe / poziom zaawansowany

Egzamin UniCert II

DSH
• Studenci, którzy w ciągu studiów osiągną poziom B2 j. niemieckiego,
mogą podjąć kurs przygotowawczy (1 miesiąc) i zdać egzamin DSH
(Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang).
• Kurs przygotowawczy oraz egzamin DSH są organizowane przez
Uniwersytet Europejski Viadrina.
• Egzamin uprawnia do podjęcia przyszłych studiów na wszystkich
uczelniach w Niemczech (napr. studiów magisterskich). Egzamin jest
wymagany od wszystkich kandydatów na studia, którzy skończyli
szkołę poza Niemcami.
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Viadrina College
•

•

•
•
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Podczas 3 i 4 semestru istnieje możliwość udziału w intensywnych kursach j.
niemieckiego organizowanych przez Viadrina College. Te kursy przygotowują
studentów do egzaminu DSH w czwartym semestrze.
Podstawą podjęcia kursów Viadrina College jest znajomość j. niemieckiego na
poziomie B1. Certyfikat znajomości nie jest wymagany, możliwy jest test
kwalifikacyjny przed rozpocięciem kursów.
Studenci, którzy biorą udział w kursach Viadrina College, są od 3 semestru
zapisani jako regularni studenci na Viadrinie (immatrikuliert).
Studenci, którzy w taki sposób dostaną certyfikat egzaminu DSH, w 5 i 6
semestrze mogą brać udział w niemieckojęzycznych kursach i wykładach na
Wydziale Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Po
ukończeniu ustalonej liczby kursów w j. niemieckim studenci mają szansę
uzyskać podwójny dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studia o
Polsce na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza + Kulturoznawstwo na
Uniwersytecie Europejskim Viadrina (wymagane są 60 ECTS na Viadrinie)).

Nauka j. niemieckiego
2 semestr
Bez podstawowej
znajomości

Z podstawową
znajomością

Z bardzo dobrą
podstawową
znajomością
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3 semestr

4 semestr

5 semestr

6 semestr

Kursy językowe w Centrum Językowym UEV

Kursy językowe w Centrum Językowym UEV

DSH

Kurs pzygotowawczy do DSH (na końcu studiów)

Kursy intensywne w
Viadrina College
Egzamin DSH w 4
semestrze

Kursy i wykłady na
Wydziale Kulturoznawstwa
UEV
Podwójny dyplom

DSH

B.A.
KuWi

Kontakt
Prof. Dr. Werner Benecke
benecke@europa-uni.de
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