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Ініціатива MORE Технологічного  
Університету Грацу 
 
 
Ініціатива MORE дає шукачам притулку та біженцям перше уявлення про Технологічний 

Університет Грацу. Програма MORE  орієнтована на всіх тих, хто ще не подав заявку на вступ до 

звичайного курсу навчання в TU Graz, але згодом можуть почати звичайний курс навчання. 

Студенти MORE будуть зараховані як студенти, які не мають диплому від TU Graz, і можуть 

скласти індивідуальні курси та іспити. 

Переваги програми MORE 

 Welcome Center надає індивідуальну підтримку та консультації як перший контактний 
пункт 

 Поради щодо відвідування можливих курсів, наприклад курси англійської мови: 
https://online.tugraz.at/tug_online/wbENLVSuche.wbEnLvSuchePage 

 Уявлення про життя як студент Технологічного університету Грацу 
 Для реєстрації не потрібні спеціальні документи (для українців: паспорт, для шукачів 

притулку та біженців інших національностей: австрійська карта проживання) 
 Студентський квиток (картка TU Graz) 
 Доступ до бібліотек 
 Знижки в їдальні та інші переваги, які отримують студенти Технологічного університету 

Грацу 

 

Реєстрація для програми MORE 

У Welcome Center TU Graz ми раді повідомити зацікавленим особам про програму MORE та 
підтримати їх окремими кроками для реєстрації. 

 

 

 

Терміни реєстрації 

На зимовий семестр: 20 листопада 

На літній семестр: 20 квітня 
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Контакт: 
Міжнародний офіс – Welcome Center 
Lessingstraße 32 
8010 Graz 
welcomecenter@tugraz.at  
 
 

Вступ на регулярне навчання як шукач 
притулку 

Шукачі притулку та біженці, які хочуть навчатися як звичайні іноземні студенти в TU Graz, 
повинні звертатися безпосередньо до студентської служби TU Graz: 
https://www.tugraz.at/go/admission-international-students/ 

Контакт: 
Studienservice 
Rechbauerstraße 12/I 
8010 Graz 
Tel.: +43 316 873 6629 
study@tugraz.at 

Фінансова підтримка студентів із кризових 
районів війни в Україні 

Спільно з HTU Graz, TU Graz створив фонд підтримки для студентів TU Graz, які приїжджають з 
України, Росії чи Білорусі. Крім того, у літньому семестрі 2022 року плата за навчання для 
українських, російських та білоруських студентів буде знята. Додаткову інформацію про цю та 
інші заходи підтримки можна знайти на веб-сайті HTU Graz: https://htugraz.at/ukraine/ 

Контакт: 
ukraine@htugraz.at 

 

Update 22/03/2022 

Не надається жодних гарантій щодо правильності, достовірності та повноти цієї 
інформації. 


