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Erasmus Funding for Ukrainian Students

The University of Bonn is awarding scholarships under the Erasmus-Program to students from
Ukraine who wish to continue their studies at the University of Bonn for one or two semesters.
This is possible due to the decision of the European Commission to support young people and
students from Ukraine through Erasmus+. The program has a long lasting tradition in promoting
solidarity and understanding between people with different cultural and geographical background
– principles which are more than ever worth preserving and promoting. The university of Bonn is
equally committed to these principles. With Erasmus+ funding, the sponsored students can use
the academic infrastructure of the University of Bonn and spend a period of study here together
with other (exchange) students.

Overview
[Ukrainian translation below]

Who can apply?
Anyone enrolled at a Ukrainian university who is unable to continue their studies at their home university due to the war and would now like to study in Germany temporarily for one or two semesters.

Timeframe:
Funding is available for up to 12 months.
Up to 15 people can be awarded funding in the 2022/23 winter semester and
again in the 2023 summer semester. An intensive German course will be offered between September 6 and 29, 2022.
The Welcome Days take place at the beginning of each semester and Erasmus
students are encouraged to take part Information on the Welcome Days is available at www.uni-bonn.de/welcomedays.
The lecture period starts on October 10, 2022.
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Foreign language requirements:
Bachelor’s students will need to demonstrate at least a B1 standard of German.
B2-level English is often sufficient for Master’s degree programs. You can find
more details here.

How much funding is provided per month?
€850 + a top-up of €250 = €1,100/month

Application process:
If you are interested, please send us the following by July 10, 2022:


Your curriculum vitae



Proof of enrollment at your home university (student ID, enrollment confirmation
or similar)



A short letter of motivation indicating what you would like to focus on during your
semester studying at the University of Bonn

Please submit everything by email to: support@verwaltung.uni-bonn.de
Section 6.3 of the University of Bonn’s International Office will be responsible
for sending requests to the Erasmus Departmental Coordinator. Should we be
able to offer you a place, you will have until July 31, 2022 to register for Erasmus funding.
Please contact support@verwaltung.uni-bonn.de if you have any questions
about the program or opportunities for studying in Bonn. We would also be
happy to arrange a telephone consultation or Zoom meeting.

Contact:
International Office, Section 6.3, E-Mail: support@verwaltung.uni-bonn.de,
Phone: +49 228 73 5544.
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Фінансування Erasmus для студентів з України
Хто може подати заявку?
Усі особи, які вступили в український університет, які не можуть
продовжити навчання у рідному університеті через війну і тепер хочуть
продовжити навчання тимчасово в Німеччині протягом одного-двох
семестрів.
Термін фінансування – максимум дванадцять місяців.
У зимовому семестрі 2022/23 та літньому семестрі 2023 року можна
профінансувати до 15 осіб. Відвідати інтенсивний курс німецької мови
можна з 6 по 29 вересня 2022 року.
Інформацію про Дні вітання можна знайти тут: www.unibonn.de/welcomedays.
Лекційний період розпочинається 10 жовтня 2022 року.
Вимоги до мови: Студенти на рівні бакалавра повинні володіти німецькою
мовою не нижче B1. На рівні магістра часто достатньо англійської на рівні
B2. Подробиці можна знайти тут.
Наскільки велика щомісячна субсидія?
850 євро + поповнення 250 євро = 1100 євро/місяць
Процес подачі заявки:
Якщо Ви зацікавлені, надішліть нам електронний лист до 10 липня 2022
року
- Ваше резюме
- Доказ про зарахування з Вашого рідного університету (студентський
квиток, підтвердження зарахування або подібне)
- короткий мотиваційний лист із зазначенням спеціальностей, які Ви хотіли
б вивчати протягом семестру в університеті Бонна
на адресу: support@verwaltung.uni-bonn.de
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Запит до тематичних координаторів програми Erasmus здійснюється через
відділ 6.3 Міжнародного офісу Боннського університету.
Якщо ми можемо запропонувати Вам місце, у Вас є можливість
зареєструватися на грант Erasmus до 31 липня 2022 року.
Якщо у Вас виникли запитання щодо програми чи можливостей навчання в
Бонні, будь ласка, зв’яжіться з support@verwaltung.uni-bonn.de.
Ми також раді домовитися про зустріч по телефону або розмову через
Zoom.
Контакти:
Міжнародний офіс, відділ 6.3, електронна пошта: support@verwaltung.unibonn.de, тел.: +49 228 73 5544.

