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Заява на прийом в якості гостьового слухача
Application for admission as a guest auditor

Персональні дані Personal data

Громадянство:

Прізвище:

Ім'я:

Місто:

Дані про навчання в якості гостьового слухача Study program data

Назва лекції/семінару Course title Підтвердження факультету Department confirmation

Дата/підпис Date/Signature

Дата Date Підпис заявника Applicant's signature
Електронного підпису достатньо A digital signature is sufficient



PDF формуляр заповнюється в електронному вигляді! Для цього його необхідно 
завантажити та відкрити за допомогою Adobe Acrobat Reader.
The PDF form must be filled out digitally! Please, download it first and open it with Adobe Acrobat Reader.

Офіс прийому заяв на навчання та зарахування/Приймальна комісія
Office for Applications, Admissions and Enrolment

Last name:

Citizenship:

City:

Факултет: 
Department:

Спеціальність:
Degree program:

Мені відомо, що навчання в якості гостьового слухача може бути платним.
I am aware of the fact, that studying as guest auditor may be a subject to a charge.

First name:

Дата народження: 
Date of birth:

Стать:
Sex:

Вулиця:
Street:

Індекс:
ZIP code:

E-Mail Тел. номер
Phone number

Місто проживання до 24.02.2022:
City of residence before 24 February, 2022:

Я знаю німецьку мову на рівні  А1       А2       В1       В2       С1
My German level is

Де і як довго вивчалась німецька мова?
Where and how long have you learned German?
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*Примітка – Заповнюється співробітниками навчального закладу!
*Note – To be filled out by the staff only! 

Gesamtwochenstunden 

Gasthörergebühr
€ 

V. 
1. Vermerk: Gebühr bezahlt
2. Mitteilung an Lehrplanungs-, Studien-, bzw. Fachrichtungsbüro zur weiteren Veranlassung.
3. z. d. A.

Datum Unterschrift - Stempel 
Büro für Bewerbung, Zulassung und Immatrikulation

*Співробітник університету заповнює загальну кількість семестрових годин на тиждень, дані про оплату та стан
обробки заяви. / The university staff fills out the total number of the semester hours per week, payment information and
processing status.
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