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Czym jest VIT?
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Dla kogo?



• Od semestru zimowego 2022/2023 do końca 

semestru letniego 2023.

• We Frankfurcie nad Odrą, na uniwersytecie. 

• DSH-przełom września/października 2023.
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Kiedy i gdzie?



• Podniesienie poziomu j. niemieckiego na poziom C1, czyli 

wymagany do zdania DSH,

• Wprowadzenie do zajęć, które później pojawią się na studiach.

• Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych.
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Cele



• Nauka w szczególności: rozumienia tekstu pisanego, 

rozumienia ze słuchu, komunikacji ustnej i pisemnej.

• zajęcia z kompetencji metodycznych i interkulturowych

• opieka ze strony studentów z wyższych lat

• atrakcyjny program towarzyszący
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Język niemiecki



• Zaliczenie przedmiotu z 1.roku studiów.

• Warsztaty i zajęcia dodatkowe.

• Poznanie uczelni oraz Frankfurtu nad Odrą.

31.03.2022Fußzeile 7

Co oprócz tego?



• Online; do 1. czerwca 2022

• Dokumenty: Formularz zapisu online, list motywacyjny, dokument 

(maksymalnie sprzed 6 miesięcy) potwierdzający poziom języka 

niemieckiego na poziomie B1, matura i świadectwo ukończenia szkoły 

średniej, CV, kopia dowodu osobistego/paszportu.

• Test poziomujący + rozmowa kwalifikacyjna.
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Rekrutacja



• Kurs jest bezpłatny- koszty pokrywa uczelnia

• Uczestnicy sami pokrywają koszty wyżywienia i zakwaterowania.

• Uczestnicy dostają status studentów collegowych (tzn. są zapisani na 

uczelnię), warunkiem jest wniesienie opłaty semestralnej ok.300 euro.

• Po zakończeniu kursu nie musisz nic robić. Viadrina College zapisze cię na 

studia. 
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Dodatkowe informacje



• legitymację studencką Viadriny (uprawniającą do wyrobienia ISIC, dzięki 

której obywatel polski studiujący za granicą może korzystać ze zniżki 51% 

w PKP),

• zniżki na stołówce studenckiej Viadriny,

• swobodne korzystanie z biblioteki uniwersyteckiej,

• bilet semestralny, który pozwala podróżować za darmo komunikacją 

publiczną w całej Brandenburgii i Berlinie.
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Opłata semestralna, co zawiera?
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=Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang

31.03.2022Fußzeile 13

DSH

czytanie
słuchanie

gramatyka

Praca 
pisemna

Część ustna

Część pisemna



1. Semestralnie 300 € (opłata za bilet + legitymację)

2. Akademik w Polsce 500-700zł/w Niemczech 250-350 €

3. Produkty spożywcze 200-250zł ?

4. Podręczniki 0zł (są w bibliotece, można pójść i tam się uczyć)/25-30 € za 

szt.

5. Dodatkowe produkty

6. Czas wolny
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Koszty utrzymania się
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DAAD Przedstawicielstwo w Warszawie

Telefon:
+48 22 395 54 00, 
E-Mail: 
daad@daad.pl

www.daad.pl

Dziękujemy!
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