Prazos importantes para os estudantes da
TU Darmstadt

Contato

Se você deseja iniciar os estudos no semestre de verão:

Poststraße 5
64293 Darmstadt

Inscrição para a TU Darmstadt até 15 de outubro
Prova de admissão para o Colégio Pré-Universitário:
Janeiro
Período letivo no Colégio Pré-Universitário:
Início de março a meados de julho
Se você deseja iniciar os estudos no semestre de
inverno:

Studienkolleg Darmstadt

Secretaria
Sra. Carmen Willner, Zimmer 113
Tel.: 06151 16 -75 930
Fax.: 06151 16 -72 930
E-mail: kolleg@stk.tu-darmstadt.de

Prova de admissão para o Colégio Pré-Universitário:
Junho
Período letivo no Colégio Pré-Universitário:
Início de setembro a meados de fevereiro

Todas as informações atualizadas estão disponíveis em nosso site: www.stk.tu-darmstadt.de

(Universidade Técnica Darmstadt) – Academic Bridging Courses
Cursos preparatórios, propedêutica, preparação para a FSP (exame de
aptidão para universidades alemãs), competências-chave, exames
DSH de língua alemã (“Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang”) para o acesso de estudantes estrangeiros ao ensino superior

Inscrição para a TU Darmstadt até 15 de abril

IMPORTANTE! Outras universidades podem fornecer prazos de inscrição diferentes. Por favor, informe-se oportunamente nas respectivas páginas da web.

Colégio Pré-Universitário /
Studienkolleg TU Darmstadt

www.stk.tu-darmstadt.de – www.tu-darmstadt.de
karo 5: Entrada de TU Darmstadt

O que é oferecido no Colégio Pré-Universitário da TU Darmstadt?
Nosso Colégio Pré-Universitário /Academic Bridging
Courses auxilia estudantes internacionais a ingressarem na TU Darmstadt e em outras universidades da
Alemanha. Os cursos oferecidos preparam você para a
carreira de sua preferência, tanto em relação ao nível
metodológico quanto ao nível requerido de proficiência
no idioma.
• Cursos-T para as áreas de ciências exatas
• Cursos-G para as áreas de ciências humanas
Além disso, o Colégio Pré-Universitário oferece
seminários e Workshops nas seguintes áreas:
• Competências-chave e competências interculturais
www.stk.tu-darmstadt.de/schluesselqualifikationen_stk
• Exame de língua alemã para o acesso de estudantes
estrangeiros ao ensino superior (DSH)
www.stk.tu-darmstadt.de/dsh_stk

Quais são os custos do Colégio Pré-Universitário?
Os seguintes gastos devem ser levados em consideração:
A cota semestral de 266,38 €, além da cobrança
única para os exames previstos (100,00 €). Os custos semestrais incluem o bilhete-único RMV (Sistema
Unificado de Transporte Público da região Reno-Meno) que permite, sem custo adicional, utilizar os
ônibus metropolitanos, trens interurbanos, metrôs e
trens urbanos em Darmstadt e arredores.
É obrigatória a contratação de um seguro médico
privado. Dependendo do tipo de contrato, as tarifas variam entre € 60 e € 100 por mês. Além disso,
é necessário considerar gastos mensais médios para
alimentação, moradia, etc.

Como efetuar a solicitação de matrícula?

Como se preparar para o exame de aptidão?

A matrícula tem como pré-requisito a admissão em
uma das seguintes universidades:
• Universidade Técnica Darmstadt (TU Darmstadt)
• Universidade de Ciências Aplicadas Darmstadt (h_da)
• Universidade de Ciências Aplicadas RheinMain
Wiesbaden Rüsselsheim (HSRM)
• Universidade de Ciências Aplicadas Geisenheim
• Universidade Evangélica de Ciências Aplicadas
Darmstadt (EHD)

Geralmente, a preparação para o exame tem uma
duração de dois semestres. As aulas são ministradas
em grupos de 18 a no máximo 20 estudantes. As disciplinas de cada curso são as seguintes:

Todas as solicitações de matrícula para a Universidade Técnica Darmstadt são feitas exclusivamente por meio do link www.tu-darmstadt.de/aaa
Todos os documentos   devem ser encaminhados ao
endereço constado na página.
A solicitação de matrícula para qualquer uma das
outras universidades é executada por meio da “Uni-Assist” no link www.uni-assist.de. A Uni-Assist se
encarrega da tramitação de seu pedido. A universidade correspondente entrará em contato diretamente
com o aluno para o procedimento de admissão.
Provas-teste e exercícios estão disponíveis em nosso
Site também:
www.stk.tu-darmstadt.de/tkurs_stk/lernmaterialient_stk

Cursos T:
• Alemão como língua estrangeira
• Matemática
• Física
• Química
• Informática

Cursos G:
• Alemão como língua estrangeira
• História
• Literatura alemã
• Ciências sociais

