
Обирайте дуальне навчання у 
Саксонській професійній академії 
прямо зараз: Наукове навчання. 
Інтегроване в практику навчання. 
Оплачуване навчання. 

Дуальне навчання означає ринково-
орієнтоване навчання. 

Якщо Ви відповідаєте одній із наступних вимог, все 
у вас майже готове до вступу:

Дуальне навчання без оплати
Обирайте трирічне дуальне нав-
чання в одній із семи Державних 
навчальних академій в Баутцені, 
Брайтенбрунні, Дрездені, Глаухау, 
Лейпцигу, Плауені та Різі.
Студентам зі спеціальностей еко-
номіка, інженерна справа, а також 
соціальне забезпечення та охоро-
на здоров’я ми пропонуємо тіс-
ний взаємозв’язок між наукою та 
ноу-хау. Кожний семестр склада-
ється з тримісячної фази з теорії 
в академії та практичної фази на 
підприємстві. Науково-теоретич-
ний та практично-орієнтований 
зміст навчання узгоджені між со-
бою організаційно.  

Індивідуальний 
супровід  
Невеликі навчальні групи гаран-
тують інтенсивний супровід ви-
кладачами з науковою, а також 
професійно-практичною підго-
товкою, завдяки чому гаранту-
ється постійний обмін інформа-
цією щодо обумовлених ринком 
змін. Ви навчаєтесь в ринкових 
умовах! Таким чином, Ви відразу 
та цілеспрямовано застосовуєте 

Ваші знання у Вашій діяльності на 
підприємстві та створюєте Вашу 
власну конкурентну перевагу.        

Практичне навчання
Наші партнери з практики - це 
середні та великі підприємства, 
дослідницькі інститути, асоціації,
муніципалітети, об‘єднання, кан-
целярії, соціальні установи, а 
також інші регіональні та міжре-
гіональні заклади, які були за-
тверджені нами та пропонують 
чудові можливості для розвитку. 
Трирічна робота безпосередньо 
на Вашому підприємстві з практи-
ки дає Вам змогу після навчання 
відразу працювати спеціалістом 
та менеджером. 

Ринково-орієнтовані навчаль-
ні програми
Наші 40 навчальних програм ба-
калаврату прирівнюються до тих, 
що отримані в університетах та 
інститутах, є акредитованими та, 
після завершення, надають право 
на подальше навчання в магістра-
турі іншого ВУЗу. 

Ми Вам раді!

Ви мислите цілеспрямовано та плануєте почати тру-
дову діяльність відразу після навчання? Ви шукаєте 
ефективну практичну альтернативу навчанню в уні-
верситетах та інститутах? Тоді Вам до нас!

Консультативна допомога студентам
Дізнайтесь заздалегідь про дуальне навчання та уточ-
ніть всі питання на дні Відкритих дверей або безпосеред-
ньо у керівників спеціальностей навчальних програм.

Перевірка умов для вступу та подання 
попередньої заяви
Чи відповідає Ваш профіль те Ви нашим умовам вступу? 
Час для попередньої заяви!

Пошук партнера з практики
Самостійно подайте заявку партнеру з практики. Ми із за-
доволенням надамо Вам відповідні контакти. Використо-
вуйте для цього також наші актуальні списки партнерів з 
практики, які розміщені на відповідних інтернет-сторін-
ках з інформацією про обрану Вами спеціальність. 

Підписання договору
Ви вже обрали партнера з практики? Вітаємо! Ваш дого-
вір на навчання поряд із заявою на навчання є найважли-
вішою умовою для вступу.

Подання документів
Свідоцтво про повну середню освіту (напр. атестат зріло-
сті) або свідоцтво про отримання звання майстра, заява 
на навчання, договір з партнером з практики (та ін.) – з 
повним пакетом документів – більше ніщо не перешкод-
жає Вашому навчанню. Ми Вам раді!

Ваші кроки до дуального навчання

Ваш шлях до дуального навчання
в Саксонській професійній академії
Поряд з вимогами до вступу для початку навчання Вам необхід-
но укласти Договір про освіту з одним із акредитованих нами 
партнерів з практики. 
Актуальний список партнерів з практики розміщений на інтер-
нет-сторінках відповідної навчальної академії або може бути 
надісланий Вам за запитом.
Ви самостійно подаєте заяву до підприємства для отримання 
місця по програмі дуального навчання. Паралельно з цим існує 
можливість спочатку подати заяву за місцем розташування до 
одної із семи навчальних академій відповідно.
У співробітництві з понад 10 000 партнерів з практики ми вже 
успішно випустили більше ніж 28 000 студентів. Більш ніж 90 
відсотків наших випускників починають свою професійну діяль-
ність відразу ж після закінчення навчання. 

Подати заяву зараз та навчатись у ринкових умовах!  

Ви цікавитесь дуальним навчанням в 
Саксонській професійній академії? 

Договір на навчання з одним із авторитетних 
партнерів з практики. 

Дуальне навчання в Саксонській 
професійній академії. 

Атестат зрілості або 
атестат професійної 
зрілості 

Поряд з цим є ще ряд 
інших можливостей 
для вступу (напр. ек-
замен на майстра), які 
можна обговорити під 
час консультаційної 
бесіди.

studieren-im-markt.de

Дуальне навчання 
означає розумне 
навчання!

www.ba-sachsen.de 
Навчання у Саксонській професійній академії фінансується також з по-
датків на основі бюджету, затвердженого депутатами парламенту землі 
Саксонії.

Ми із задоволенням надамо Вам індивідуальну 
консультацію щодо всіх протрібних кроків у семи 
наших підрозділах.



 Ринково-орієнтовані пропозиції по навчанню
В семи державних навчальних академіях на Вас чекають прак-
тичні навчальні програми (спеціальності) в сфері економіки, ін-
женерної справи, а також соціального забезпечення та охорони 
здоров’я.

Фінансова свобода
Дуальне навчання щомісяця оплачується підприємством з прак-
тики в розмірі мінімум 440,00 євро. Плата за навчання не стягуєть-
ся.  

 Соціальний захист
Соціальне страхування під час навчання покриває страхування 
на випадок безробіття, хвороби, потреби у догляді, пенсійне 
страхування, страхування від нещасних випадків.    

 Ефективна робота
Невеликі навчальні групи дають можливість для індивідуальної 
та продуктивної роботи, а також для високого консультаційного 
рівня та якості. 

 Високий відсоток завершення навчання
Кількість студентів, які досягають бажаного завершення навчан-
ня у професійній академії, значно вище середнього. 

 Оптимальні перспективи
Більш ніж 90 % випускників після завершення навчання почи-
нають працювати безпосередньо на підприємстві, яке вони 
обрали.

Навчання в Саксонській професійній 
академії – 6 вагомих причин:

Лейпциг Різа Баутцен

Дрезден

Глаухау

Плауен

 Брайтенбрунн
Державна навчальна академія Дрезден

Ганс-Ґрундіґ-Штрассе 25 · 01307 Дрезден 
Телефон + 49 351 44722-0
info@ba-dresden.de · www.ba-dresden.de

 Сільське господарство та  
харчова промисловість
Аграрний менеджмент
Управління в харчовій 

галузі
 Економіка виробництва
Торгівля 
Промисловість

 Економіка фінансів 
Банк
Страховий менеджмент  

   Податки, аудиторська   
 справа, консалтинг
Податковий консалтинг
Облік та консалтинг

 Економічна інформатика

 Технологія деревообробки та  
 виробництво матеріалів 
 Інформаційні технології
Інформаційна техніка
Медіа-інформатика (Інформа-

тика ЗМІ та медій)     

Державна навчальна академія Лейпциг  

Шьонауер Штрассе 113 a · 04207 Лейпциг  
Телефон + 49 341 42743-330
info@ba-leipzig.de · www.ba-leipzig.de

 Управління майном
Облік/Фінанси 
 Нерухомість як галузь 

економіки
 Податковий консалтинг /

аудит

 Информатика
 Технічне обслуговування  

Державна навчальна академія Глаухау  

Копернікусштрассе 52 · 08371 Глаухау  
Телефон + 49 3763 173-0
info@ba-glauchau.de · www.ba-glauchau.de

Банк (банківська економіка
 та банківський менеджмент)

Економіка підприємств
 Управління малим та се-

реднім бізнесом
 Управління будівельним 

підприємством
Економіка транспортного  

 підприємства та логістика
Економічна інформатика 
Автомобільний та мобіль  

 ний менеджмент 
 Система постачання та 
 інженерія навколишнього  
 середовища

  Будівельна справа
 Висотне будівництво 
 Будівництво доріг, будівельна 

інженерія та підземне будів-
ництво

 Промислове виробництво
  Промышленное производство
Технологія виробництва
 Машинобудівельна метроло-

гія/Управління якістю
  Технічна інформатика
 Технічна система будівель
Системотехника здания 
Тепловая энергетика и 

системы снабжения 

Державна навчальна академія Плауен

Шлоссберг 1 · 08523 Плауен 
Телефон + 49 3741 5709-0
info@ba-plauen.de · www.ba-plauen.de

  Менеджмент в сфері охо-
рони здоров’я та соціальний 
менеджмент

 Торгівля та міжнародний
 менеджмент  
Торгівля та міжнародний 

менеджмент
 Менеджмент мережі гро-

мадського харчування

  Асистент лікаря

 Промислова інженерія
Технічне управління підприєм-

ством
 Будівництво з металевих та 

сталевих конструкцій 
 Якість та безпека продуктів 

 харчування 
• Теоретичний курс підвищення 

кваліфікації контролерів харчо-
вих продуктів 

Державна навчальна академія Брайтенбрунн

Шахтштрассе 128 · 08359 Брайтенбрунн
Телефон + 49 37756 70-0
info@ba-breitenbrunn.de · www.ba-breitenbrunn.de

Менеджмент міжнародного  
 туризму

 Соціальна робота 
Робота з молоддю/

Соціальна робота з 
молоддю

Освіта та виховання в 
дитинстві

Супровід людей з особливими 
потребами

Соціальні служби
Допомога у вихованні  
Соціальна геронтологія   

Державна навчальна академія Баутцен 

Льобауер Штрассе 1 · 02625 Баутцен
Телефон + 49 3591 353-00
info@ba-bautzen.de · www.ba-bautzen.de

 Управління виробничими  
 ресурсами
   Публічне управління
  Економічна інформатика

 Електротехніка  
Засоби автоматизації 
Електрична енергетика

 Медична техніка 
 Економічна інженерія 

Державна навчальна академія Різа

Ріттергутштрассе 6 · 01591 Різа
Телефон + 49 3525 707-511
info@ba-riesa.de · www.ba-riesa.de

 Економіка підприємства -  
  управління послугами 
Івент-менеджмент (ме-

неджмент масових заходів 
і подій) та спортивний 
менеджмент

Торговий менеджмент та 
електронна комерція

  Енергетичні технології та 
будівельні технології 
Система постачання та 

інженерні системи будівель 
Енергетичні технології

 Лабораторні методи та 
 технологічні процеси  
Біотехнологія
Екологічні, хімічні та радіа-

ційні технології 
Химическая технология 

  Машинобудування

≈ 40 навчальних програм (спеціальностей), 
7 підрозділів –  відмінні кар‘єрні перспективи

Ми пропонуємо привабливі та ринково-орієнтовані 
навчальні програми в сфері ▄ економіки, ▄ інженерної 
справи, а також ▄ соціального забезпечення та охорони 
здоров’я. Сім державних навчальних академій з 
орієнтованим на майбутнє дуальним навчанням чекають 
на Вас.   

www.ba-sachsen.de


