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Огляд навчальних  
пропозицій для людей з 
досвідом біженства
Коледж графічного та книжкового дизайну, 
Лейпциг
Навчання як вільн*а / вільн*ий слухач*ка
Навчання як вільн*а / вільн*ий слухач*ка – це найпростіший спосіб навчатися в 
HGB, оскільки він не передбачає вступних вимог. У цьому статусі ви не будете 
зараховані на регулярній основі, але зможете брати участь у вибраних вами курсах 
живопису/графіки, фотографії, книжкового мистецтва/графічного дизайну, меді-
а-мистецтва, в Академії транскультурного обміну (див. нижче) та в областях теорії 
мистецтва та медіа. Крім того, у вас буде доступ до аудиторій університету і ви 
отримаєте внутрішню адресу електронної пошти HGB. Залежно від вашої профе-
сійної орієнтації та інтересів, ми зв'яжемо вас з одн*ією / одн*им з наших менторів. 
Ці особи будуть підтримувати вас під час перебування в HGB. Ментори – це викла-
дач*ки/викладач*і, які зазвичай ведуть спеціалізований клас основного навчання 
або один з базових курсів. Програма запрошених вільних слухач*ок / слухач*ів 
безкоштовна для людей з досвідом біженства.
Детальнішу інформацію (на жаль, на даний час лише англійською та німецькою 
мовами) про курси та спеціалізовані заняття, що пропонуються в HGB, можна знай-
ти на нашому веб-сайті: → https://www.hgb-leipzig.de/en/study/degreeprogrammes/

Якщо ви хочете зареєструватися як вільн*а / вільн*ий слухач*ка на навчання в HGB,
надішліть нам заповнену реєстраційну форму (див. додаток до цього листа) та копію 
вашого паспорта (достатньо скану або фотографії) Росвіті Хармель, керівниці Від-
ділу з питань навчання: → sg_studium@hgb-leipzig.de

Академія транскультурного обміну 
(програмне навчання)
З 2016 року HGB Leipzig пропонує курс навчання в галузі образотворчого мистецтва 
та графічного дизайну за програмою Академії транскультурного обміну (AtA), яка 
розроблена спеціально для людей з досвідом біженства, і до якої регулярно зарахо-
вується нове студентство. Програма навчання в AtA складається з чотирьох семестрів 
(два роки) і пропонує людям з досвідом біженства можливість підготуватися до 
звичайного курсу навчання на одному з чотирьох дипломних курсів у HGB Leipzig 
(книжкове мистецтво/графічний дизайн, фотографія, живопис/графіка, медіа-мис-
тецтво). Академічні досягнення, набуті в рамках AtA, можна також зарахувати до 
пізнішої дипломної програми навчання у HGB Leipzig. Мовні курси, запропоновані 
до рівня C1, є важливою складовою AtA.
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5 Зарахування в АТА на літній семестр 2022 року призначене для людей, яким 
довелося припинити навчання мистецтву та/або дизайну через необхідність 
біженства. Прийом можливий, якщо до вас застосовується дозвіл на проживання 
для тимчасового захисту (24 AufenthG) відповідно до Директиви ЄС 2001/55/EG, 
ви маєте позитивний дозвіл на проживання від Федерального відомства у справах 
міграції та біженців (BAMF), або ж вами може бути доведено діючу процедуру 
надання притулку.

5 Інформацію про осіб, на яких поширюється дозвіл на проживання з метою тим-
часового захисту, можна знайти тут:

 → https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine- krieg/
faq-ukraine-artikel.html

5 Для вступу на зимовий семестр 2022/23 ви знайдете оголошення німецькою, 
українською, російською або англійською мовами за наступним посиланням:

 → https://www.hgb-leipzig.de/en/teaching/academyfortransculturalexchange-ata-
5 Якщо ви зацікавлені у навчанні в рамках програми AtA, будь ласка, зв'яжіться з 

Меліною Вайссенборн, координаторкою Академії транскультурного обміну, вка-
завши свої попередні мовні навички: → ata@hgb-leipzig.de

Дипломна і магістерська програми 
Кураторскі Культури
Безумовно, ви також можете подати заявку на звичайний дипломний курс на факуль-
тетах книжкового мистецтва/графічного дизайну, фотографії, живопису/графіки 
або медіа-мистецтва, а також на магістерський курс кураторських культур в HGB. 
Крім художньої придатності, ви також маєте відповідати деяким додатковим вимо-
гам, таким як знання німецької мови на достатньому рівні та інших. Детальнішу 
інформацію про це ви можете знайти на нашому сайті:
5 Диплом:  → https://www.hgb-leipzig.de/en/study/application
5 Магістерська програма Кураторських Культур: 
 → https://www.hgb-leipzig.de/en/teaching/culturesofthecuratorial

Вечірня академія (відкрита для всіх бажаючих)
Вечерняя академия HGB каждый семестр предлагает более десяти курсов по изобра-
зительному искусству, прикладной и художественной фотографии и дизайну.  
Предложение открыто для всех заинтересованных старше 16 лет, которые хотят 
попробовать себя в изобразительном искусстве, фотографии, киносъемке, иллю-
стрировании, разработке леттеринга или работе с коммерческой графикой, – будь то 
личная творческая деятельность, подготовка к художественному обучению или же 
возможность развития и обсуждения своей собственной работы с другими. Макси-
мального возрастного ограничения нет, поэтому группы могут делиться опытом и 
знаниями. Мастер-Студенчество Академии поддерживает участн* иц / участник* ов 
в качестве профессиональных менторов курсов. Курсы вечерней академии бесплат-
ны для лиц с опытом беженства.

5 Если вы заинтересованы в участии в курсах Вечерней академии, отправьте элек-
тронное письмо Юлии Блюме, руководительнице Вечерней академии:

 → aak@hgb-leipzig.deB
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