WeCare-Buddyprogramm
der TU Dresden
für alle vom Krieg in der Ukraine
geflohenen Menschen, die ein Studium an
der TUD aufnehmen oder fortsetzen
wollen

Ziel des Programms
Das Buddyprogramm soll euch dabei unterstützen,
die ersten Schritte an der Universität,
insbesondere die Immatrikulation, und in der
Stadt Dresden zu meistern.

Wie läuft das Buddyprogramm ab?
Ihr bekommt einen Buddy vermittelt, der bereits
an der TU Dresden studiert. Dabei wird versucht,
möglichst Menschen mit gleichen
Studienrichtungen/-wünschen
zusammenzubringen, um auch fachspezifische
Probleme lösen zu können. Euer Buddy ist für
euch eine Ansprechperson, die euch bei
individuellen Problemen und Anliegen
unterstützen soll. Dazu kann beispielsweise das
Ausfüllen von Anträgen, das Verfassen eines
Motivationsschreibens, die Begleitung bei
Behördengängen und Verwaltungsabläufen
gehören.

Ankommen

Einleben

Mitmachen!
Voraussetzung für
Teilnahme ist eine
Hochschulzugangsberechtigung und
mindestens
Grundkenntnisse in
Englisch oder Deutsch.
Anmelden könnt ihr euch
online unter:

https://tud.link/2xa7

Studieren

WeCare-Buddyprogramm
Дрезденського технічного університету
для всіх, хто біжав від війни в Україні
та хто хоче розпочати чи
продовжити навчання в університеті

Як взяти участь?

Ціль Buddyprogramm
Ціллю Buddyprogramm є підтримка студентів
на початку навчання в усіх сферах, особливо
під час зарахуванням до університету, та
допомога з орієнтуванням у місті.

Як працює Buddyprogramm?
Ви отримаєте Buddy з числа студентів
університету. При цьому ми будемо
враховувати спільність фаху навчання, щоб
Ви мали змогу отримати особливі поради
стосовно Вашої спеціальності. Ваш Buddy - це
Ваша контактна особа, яка підтримає Вас у
індивідуальних проблемах та питаннях:
наприклад, під час заповнення документів,
написання мотиваційного листа, відвідування
різних установ чи вирішення
адміністративних питань тощо.

Прибуття

Інтеграція

Щоб взяти участь в
програмі Вам потрібно
мати достатню
кваліфікацію для
зарахування до вищого
навчального закладу та
принаймні базові знання
англійської чи німецької.
Ви можете
зареєструватися онлайн
за посиланням:

https://tud.link/2xa7

Навчання

WeCare-Buddyprogramm
Дрезденского технического университета
для всех людей, которые бежали от
войны в Украине и хотят начать или
продолжить обучение в
университете

Цель Buddyprogramm
Целью Buddyprogramm является поддержка
студентов в начале обучения, а также
помощь с зачислением в университет и
освоением в городе Дрезден.

Как проходит Buddyprogramm?
После регистрации Вам будет назначен
Buddy из числа студентов университета. Мы
стараемся учесть специальности обучения
участников, чтобы Вы могли получить
конкретную информацию по Вашей
специальности. Ваш Buddy – это ваше
контактное лицо, кто поддержит Вас при
наличии проблем или вопросов:
например, при заполнении документов,
написании мотивационного письма,
посещения различных инстанций или
решения административных вопросов.

Прибытие

Адаптация

Как принять участие?
Для участия в программе
Вам необходимо иметь
достаточную квалификацию
для зачисления в высшее
учебное заведение и, по
крайней мере, базовые
знания английского или
немецкого.
Вы можете
зарегистрироваться
онлайн по ссылке :

https://tud.link/2xa7

Учёба

WeCare-Buddyprogramm
of TU Dresden
For all the refugees from Ukraine that
want to start or proceed their studies

The goal of the program
Buddyprogramm should help you with your first
steps at the university, especially enrollment, as
well as to help you get more acquainted with the
city.

How does the Buddyprogramm
run?

How to
participate?
Requirements for
participation are acquiring
the qualification needed to
get enrolled in the
university and at least
basic knowledge of English
or German.
You can register online
using the following link:

https://tud.link/2xa7

You will get a buddy from already enrolled
students at the university. We are going to do
our best to match you with people from the
same study field, so that they would help you
with the problems specific to that field. Your
buddy is at the same time your contact person
that should support you with your personal
problems and issues. For example, they could
help you fill out applications, write motivation
letters, accompany you to administrations etc.

Arrive

Settle in

Study

