
 

 

Порядок призначення стипендій в рамках програми екстреної допомоги для 
підтримки українських студентів 

Стипендії для нужденних українців призначені для студентів з українським 
громадянством, які 

 навчаються в Технічному університеті Любека і  
 перебувають у фінансовій скруті через нинішню кризу в Україні 

Зауваження:  

 Студенти, які вже отримують фінансування ERASMUS+, та можуть подати заявку 
на отримання додаткового фінансування з резервного фонду не враховуються 
(подвійне фінансування неможливе) 

 

1. Вид і розмір стипендіального фінансування  

Фінансування – це часткова стипендія. Стипендія призначається на період одного 
семестру. Максимальний термін фінансування - 12 місяців.  

Часткова стипендія становить 300 євро на місяць, а також діє протягом часу, коли лекції 
не проводяться. Виплата стипендій може бути здійснена тільки в тому випадку, якщо 
студенти зараховані.  В разі відпустки виплати призупиняються і тільки поновлюються, 
коли студенти знову приймають активну участь у навчанні.  

Юридичного права на субсидії немає.   
Скасування фінансування з поважної причини можливе в будь-який час і без 
попередження.  
Фінансування виплачується як стипендія і не повертається.  

 

2. Умови для подання заявки  

Студенти, які хочуть подати заявку на стипендію, можуть отримаюти відповідну форму 
в Міжнародному офісі (incomings@th-luebeck.de und https://www.th-luebeck.de/studium-
und-weiterbildung/internationales-incoming/refugees-from-ukraine/ukrainian-applicants/). 

Початкова заявка подається в письмовій формі в Міжнародне бюро і в будь-який час. 
Наступна заявка має бути подана в письмовій формі в Міжнародному бюро не пізніше 
ніж за місяць до початку семестру: Не пізніше 01.серпня на наступний зимовий семестр 
і  01. лютого на наступний літній семестр. Для повної заявки необхідно подати наступні 
документи в письмовій формі: 

 Форма заявки  



 Свідоцтво про зарахування  
 Біографія в табличній формі  
 Мотиваційний лист в т.ч. опис фінансового становища 

 

3. Процедура відбору  

Процес відбору стипендіатів здійснюється відбірковою комісією. Документи з заявками 
будуть розглядені відбірковою комісією з урахуванням наступних критеріїв:  

 Потреба 
 Успішність та прогрес у навчанні (завершення/продовження/початок навчання)  
 Належність до однієї з наших українських університетів-партнерів  

Заявки від студентів, які вже тривалий час навчаються, та заявки від студентів одного з 
наших університетів-партнерів мають, як правило, пріоритет. Заявки від студентів інших 
українських університетів або студентів початкових семестрів можуть бути подані 
також. 

Повідомлення про затвердження/несхвалення фінансування слідує в письмовій формі 
та без подальшого зазначення причини Технічним університетом Любека.  

Приймаючи фінансування, стипендіати беруть на себе зобов'язання негайно 
повідомити Міжнародний офіс Технічного університету Любека стосовно всіх змін, які 
мають важливе значення для надання фінансування. 

 

4. Вступ в силу  

Порядок призначення стипендій для українських студентів набуде чинності з 01.06.2022 
року.  

 


