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Sprechstunde für 
Studieninteressierte
mit Flucht- bzw. 
Migrationshintergrund

Sie interessieren sich für ein Studium in 
Deutschland? 
In unserer Sprechstunde beantworten wir
gerne Ihre Fragen. Bitte halten Sie Ihre 
Unterlagen bereit (Sprachzertifikate, Schul-
/Universitätszeugnisse, Aufenthaltstitel).

Jeden Donnerstag, 14:00 – 16:00 Uhr online
Terminvereinbarung bitte per E-Mail

Präsenztermine von 14:00 – 16:00 Uhr im 
Adenauerring 2, Gebäude 50.20, Raum 005: 

Consultation office for 
prospective students with 
refugee/migrant status

Are you interested in studying in 
Germany? In our consultation hours we 
answer your questions. Please make 
sure to have your documents ready for 
the appointment (language, school & 
university certificates, residence 
permit).

Every Thursday, 2:00 – 4:00 p.m. 
online, appointments by E-Mail

Face-to-face consultations from 2:00 –
4:00 p.m. at Adenauerring 2, building 
50.20, room 005:

المكتب اإلستشاري في جامعة  KIT
لالجئين والمهاجرين المهتمين 

بالدراسة في ألمانيا

هل أنت مهتم بالدراسة في ألمانيا؟ 

ا يمكننساعتنا األسبوعية المخصصة لالستشاراتفي 

يرجى تحضير جميع الشهادات .اإلجابة على أسئلتك
المدرسية والجامعية واللغة وأوراق اإلقامة من أجل 

:الموعد

. ظهرا  4حتى 2من الساعة عبر اإلنترنتخميسكل  
يرجى مراسلتنا عبر البريد موعدالللحصول على 

ري كما يمكنكم زيارتنا في مكتبنا االستشا, اإللكتروني
الواقع في 

Adenauerring 2,Gebäude 50.20, R. 005

INTERNATIONAL STUDENTS OFFICE (IStO)

Gefördert vom:

:ي المواعيد التاليةف

02.03. / 06.04. & 13.04. / 04.05. / 01.06. / 06.07. / 07.09. / 05.10. / 02.11. / 07.12.2023

Консультація для майбутніх
студентів зі статусом біженця
або міграційним підгрунттям
Вас цікавить навчання в німецькому
вузі? На нашій консультації ми
відповімо на всі Ваші запитання
стосовно вступу. Будь ласка, для цього
підготуйте всі необхідніі документи
(сертифікат знання мови, атестат про
закінчення школи/диплом
університету, дозвіл на проживання в 
Німеччині).

Онлайн кожного четверга 14:00 -
16:00, попередній запис по імейл-
адресі

Ви знайдете нас також 14:00 - 16:00 на
Adenauerring 2, будівля 50.20, кабінет
005 в такі дні:


