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Що таке DAB Akademie?

DAB Akademie є однією з провідних інноваційних навчальних закладів у Німеччині для 
людей, що бажають підвищити свою кваліфікацію, вийти на новий рівень можливостей 
професійного зростання та вибудувати свою кар'єру. Ми використовуємо найновітніші 
технології та методи навчання відповідно до вимог Держави та офіційних установ країни. 
Наша місія – це допомогти людині розвинути свій потенціал, підвищити кваліфікацію та 
максимально використати можливості нашого часу в кар'єрі, особистому та фінансовому 
зростанні.

Яким чином і за якими стандартами Академію сертифіковано?

Академія сертифікована за всіма вимогами Держави та за стандартами Jobcenter. Курси, 
що пропонуються в академії, відповідають найвищій якості, сприяють швидкому та 
ефективному навчанню.

Які курси пропонує Академія для українців?

Для українців Академія пропонує сертифікований курс «Інтеграція в робочий ринок», 
спеціально розроблений за вимогами Jobcenter та Держави. Цей курс допомагає знайти 
орієнтир у Німеччині, отримати розуміння роботи офіційних і державних установ, зрозуміти 
та правильно застосовувати особливості правової системи, правильно оформлювати 
субсидії, фінансову та соціальну допомогу, знати, розуміти права та обов’язки, oпанувати 
трудовий правопорядок і особливості робочого ринку. Курс допомагає зменшити мовні 
бар'єри, максимально швидко та зручно інтегруватися у робочий ринок.

Для кого конкретно призначений і найбільш корисний курс?

Курс оптимально підходить для всіх, хто бажає якомога простіше та швидше 
зорієнтуватися в державній системі Німеччини, вивчити робочий ринок країни, а також на 
свою користь використати усі можливості, що надає Німеччина.

Які знання я отримаю / з чого складається курс?

Курс допомагає людям отримати розуміння, яким чином функціонує правова, фінансова та 
соціальна система Німеччини. Ці знання дозволять Вам максимально використати 
можливості в цій країні у сфері фінансової підтримки, у сфері працевлаштування та 

кар'єрного розвитку. Також курс допомагає покращити мовні навички для швидкого 
працевлаштування або кар'єрного просування.

Яким стандартам та вимогам відповідає курс?

Курс сертифікований за вищими вимогами та стандартами Держави та Jobcenter. Він 
спеціально розроблений для людей, які залишили Україну, з метою допомогти людям 
максимально швидко отримати розуміння загальної системи країни та знайти для себе 
найкращий варіант.

Ким і де інтеграційний курс визнається?

Курс офіційно сертифікований за вимогами Держави та Jobcenter, тому він є офіційним 
навчанням. Він визнається будь-яким Jobcenter, а також усіма роботодавцями Німеччини.

Які можливості та плюси дає мені навчання в інтеграційному курсі?

Прийняття участі в курсі показує активне бажання людини інтегруватися в суспільство 
Німеччині, що цінується Jobcenter. Навчання в курсі відкриває Вам нові можливості 
розвитку, навчання та працевлаштування, які має Jobcenter і надає після закінчення курсу.

На яких умовах я можу взяти участь у курсі?

Головним та єдиним критерієм для участі в курсі є реєстрація учасника в Jobcenter та 
наявність реєстраційного номера клієнта (Kundennummer).

Який диплом я отримаю після закінчення курсу?

Кожен учасник отримує офіційний диплом, що підтверджує успішне закінчення курсу. 
Диплом відповідає стандартам і вимогам Jobcenter та визнається як офіційний документ 
усіма установами та роботодавцями.

Як Jobcenter підтримує моє бажання пройти та закінчити даний курс?

Jobcenter рекомендує прийняття участі в курсі. Це найближчим часом очікувано стане 
обов'язковою вимогою для продовження виплат соціальної допомоги, тому що є 
невід'ємною частиною інтеграційного процесу у суспільство та трудовий ринок Німеччини. 
Ця вимога у проходженні відповідних курсів вже застосовується до громадян Німеччини у 
разі безробіття або отримання соціальної допомоги.

Хто оплачує курс і як ведеться розрахунок з Академією?

Курс оплачується Державою, для учасників він є безкоштовним.

Чи змінюється щось в учасників курсу щодо фінансової підтримки з боку держави під 
час курсу?

Учасники курсу без змін продовжують отримувати фінансову підтримку від держави. 

Як довго триває курс?

Курс триває 2 місяці, 5 днів на тиждень, з години на день в режимі онлайн та відео 
конференції.

Як відбувається участь у курсі?

Участь у курсі відбувається в режимі онлайн та відео конференцій у будь-якій точці 
Німеччини.

Які технічні вимоги мають бути виконані для участі в курсі?

Участь в курсі можлива при наявності смартфону, планшету, комп'ютера або ноутбука, що 
мають стабільний вихід в інтернет.

Чи можу я взяти участь в інших курсах?

Інтеграційний курс є першою необхідною складовою інтеграційного процесу, передбаченого 
Державою. Після закінчення курсу учасники можуть брати участь у наступних та більше 
спеціалізованих курсах.

Які кваліфікації мають викладачі курсу?

Всі викладачі мають офіційну освіту та ліцензію для викладання цього курсу.

Якими мовами проводиться курс?

Курс проводиться українською, російською та німецькою мовами.

До кого я можу звертатися, якщо під час курсу виникнуть питання?

З усіма питаннями учасники курсу можуть звертатися до викладачів курсу або до академії 
безпосередньо.

Яку підтримку я можу отримати від aкадемії крім курсу?

Академія супроводжує учасників під час курсу з усіх важливих питань, надає допомогу у 
визнанні дипломів та влаштуванні на роботу за допомогою JobCoach.

Як оформити мою участь у курсі?

DAB Akademie повністю бере на себе бюрократичний процес оформлення учасника та 
врегулювання фінансування курсу через Jobcenter.

Для оформлення участі в курсі необхідно висловити відповідне бажання за допомогою 
підписання Maßnahmenvertrag та Antrag для Jobcenter, що дозволяє нам оформити учасника 
курсу в Jobcenter та вести кореспонденцію з питань, що виникли.

Надалі ми зв'язуємося з Jobcenter учасника та регулюємо всі необхідні питання, щоб 
звільнити учасників від питань, пов'язаних із бюрократією та оформленням участі в курсі.

Які документи мені потрібно надати для участі в курсі?

• Форма Реєстрації
• Копія паспорта
• Копія реєстрації в Jobcenter
• Maßnahmenvertrag
• Antrag для Jobcenter

Можу я порадити курс своїм близьким та друзям?

Ми будемо раді, якщо Ви порадите наш курс своїм близьким та друзям. За кожного 
учасника, якого Ви доєднали до курсу і який успішно закінчить курс, ми виплачуємо премію 
в розмірі 100€.

Якщо я пропущу заняття, його треба відпрацьовувати та як?

Пропуск заняття з важливої причини або через стан здоров'я допустимий. У такому разі 
необхідно зв'язатися з викладачем чи академією та повідомити про ситуацію. Залежно від 
кількості пропущених уроків курс буде потрібно повторити чи перевестися у паралельний 
курс, який почався пізніше. У разі хвороби потрібна довідка від лікаря. Пропуск занять без 
причини призводить до виключення з курсу.

Чи є штрафи за пропуск занять?

Штрафів за пропуск занять як таких немає, але виключення з курсу може призвести до 
зупинення або коригування соціальної допомоги з боку держави.

Чи можу я цей курс пройти повторно?

Якщо відвідування курсу з поважної причини переривається, то його можна або повторити, 
або продовжити навчання в курсі, який почався пізніше.

Чи буде форма контролю в кінці курсу?

Іспит наприкінці курсу не передбачено. Рівень успішності контролюється викладачем під час 
курсу.

Які можливості я отримаю, закінчивши курс?

Закінчивши інтеграційний курс наші учасники мають продовжити процес підвищення своєї 
кваліфікації в одному з наступних навчальних курсів або працевлаштуватися за допомогою 
одних з наших JobCoach. Також ми надаємо допомогу у процесі підтвердження зарубіжних 
дипломів та кваліфікацій, набутих за кордоном. Учасники, які закінчили курс, підвищують 
шанс працевлаштуватися або отримати фінансування наступних курсів з боку Jobcenter.

Чи є ще якась можливість пройти цей курс не Онлайн?

Для зручності учасників курсу навчання відбувається в режимі онлайн та відео конференцій.
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Курс проводиться українською, російською та німецькою мовами.

До кого я можу звертатися, якщо під час курсу виникнуть питання?

З усіма питаннями учасники курсу можуть звертатися до викладачів курсу або до академії 
безпосередньо.

Яку підтримку я можу отримати від aкадемії крім курсу?

Академія супроводжує учасників під час курсу з усіх важливих питань, надає допомогу у 
визнанні дипломів та влаштуванні на роботу за допомогою JobCoach.

Як оформити мою участь у курсі?

DAB Akademie повністю бере на себе бюрократичний процес оформлення учасника та 
врегулювання фінансування курсу через Jobcenter.

Для оформлення участі в курсі необхідно висловити відповідне бажання за допомогою 
підписання Maßnahmenvertrag та Antrag для Jobcenter, що дозволяє нам оформити учасника 
курсу в Jobcenter та вести кореспонденцію з питань, що виникли.

Надалі ми зв'язуємося з Jobcenter учасника та регулюємо всі необхідні питання, щоб 
звільнити учасників від питань, пов'язаних із бюрократією та оформленням участі в курсі.

Які документи мені потрібно надати для участі в курсі?

• Форма Реєстрації
• Копія паспорта
• Копія реєстрації в Jobcenter
• Maßnahmenvertrag
• Antrag для Jobcenter

Можу я порадити курс своїм близьким та друзям?

Ми будемо раді, якщо Ви порадите наш курс своїм близьким та друзям. За кожного 
учасника, якого Ви доєднали до курсу і який успішно закінчить курс, ми виплачуємо премію 
в розмірі 100€.

Якщо я пропущу заняття, його треба відпрацьовувати та як?

Пропуск заняття з важливої причини або через стан здоров'я допустимий. У такому разі 
необхідно зв'язатися з викладачем чи академією та повідомити про ситуацію. Залежно від 
кількості пропущених уроків курс буде потрібно повторити чи перевестися у паралельний 
курс, який почався пізніше. У разі хвороби потрібна довідка від лікаря. Пропуск занять без 
причини призводить до виключення з курсу.

Чи є штрафи за пропуск занять?

Штрафів за пропуск занять як таких немає, але виключення з курсу може призвести до 
зупинення або коригування соціальної допомоги з боку держави.

Чи можу я цей курс пройти повторно?

Якщо відвідування курсу з поважної причини переривається, то його можна або повторити, 
або продовжити навчання в курсі, який почався пізніше.

Чи буде форма контролю в кінці курсу?

Іспит наприкінці курсу не передбачено. Рівень успішності контролюється викладачем під час 
курсу.

Які можливості я отримаю, закінчивши курс?

Закінчивши інтеграційний курс наші учасники мають продовжити процес підвищення своєї 
кваліфікації в одному з наступних навчальних курсів або працевлаштуватися за допомогою 
одних з наших JobCoach. Також ми надаємо допомогу у процесі підтвердження зарубіжних 
дипломів та кваліфікацій, набутих за кордоном. Учасники, які закінчили курс, підвищують 
шанс працевлаштуватися або отримати фінансування наступних курсів з боку Jobcenter.

Чи є ще якась можливість пройти цей курс не Онлайн?

Для зручності учасників курсу навчання відбувається в режимі онлайн та відео конференцій.



DAB Deutsche Akademie 
für berufl iche Weiterbildung GmbH
Opitzstrasse 12,  40470 Düsseldorf

www.dab-akademie.de
info@dab-akademie.de

Serviceteam
Tel.: 0211/ 980 70 123
Fax: 0211/ 980 70 199

Що таке DAB Akademie?

DAB Akademie є однією з провідних інноваційних навчальних закладів у Німеччині для 
людей, що бажають підвищити свою кваліфікацію, вийти на новий рівень можливостей 
професійного зростання та вибудувати свою кар'єру. Ми використовуємо найновітніші 
технології та методи навчання відповідно до вимог Держави та офіційних установ країни. 
Наша місія – це допомогти людині розвинути свій потенціал, підвищити кваліфікацію та 
максимально використати можливості нашого часу в кар'єрі, особистому та фінансовому 
зростанні.

Яким чином і за якими стандартами Академію сертифіковано?

Академія сертифікована за всіма вимогами Держави та за стандартами Jobcenter. Курси, 
що пропонуються в академії, відповідають найвищій якості, сприяють швидкому та 
ефективному навчанню.

Які курси пропонує Академія для українців?

Для українців Академія пропонує сертифікований курс «Інтеграція в робочий ринок», 
спеціально розроблений за вимогами Jobcenter та Держави. Цей курс допомагає знайти 
орієнтир у Німеччині, отримати розуміння роботи офіційних і державних установ, зрозуміти 
та правильно застосовувати особливості правової системи, правильно оформлювати 
субсидії, фінансову та соціальну допомогу, знати, розуміти права та обов’язки, oпанувати 
трудовий правопорядок і особливості робочого ринку. Курс допомагає зменшити мовні 
бар'єри, максимально швидко та зручно інтегруватися у робочий ринок.

Для кого конкретно призначений і найбільш корисний курс?

Курс оптимально підходить для всіх, хто бажає якомога простіше та швидше 
зорієнтуватися в державній системі Німеччини, вивчити робочий ринок країни, а також на 
свою користь використати усі можливості, що надає Німеччина.

Які знання я отримаю / з чого складається курс?

Курс допомагає людям отримати розуміння, яким чином функціонує правова, фінансова та 
соціальна система Німеччини. Ці знання дозволять Вам максимально використати 
можливості в цій країні у сфері фінансової підтримки, у сфері працевлаштування та 

кар'єрного розвитку. Також курс допомагає покращити мовні навички для швидкого 
працевлаштування або кар'єрного просування.

Яким стандартам та вимогам відповідає курс?

Курс сертифікований за вищими вимогами та стандартами Держави та Jobcenter. Він 
спеціально розроблений для людей, які залишили Україну, з метою допомогти людям 
максимально швидко отримати розуміння загальної системи країни та знайти для себе 
найкращий варіант.

Ким і де інтеграційний курс визнається?

Курс офіційно сертифікований за вимогами Держави та Jobcenter, тому він є офіційним 
навчанням. Він визнається будь-яким Jobcenter, а також усіма роботодавцями Німеччини.

Які можливості та плюси дає мені навчання в інтеграційному курсі?

Прийняття участі в курсі показує активне бажання людини інтегруватися в суспільство 
Німеччині, що цінується Jobcenter. Навчання в курсі відкриває Вам нові можливості 
розвитку, навчання та працевлаштування, які має Jobcenter і надає після закінчення курсу.

На яких умовах я можу взяти участь у курсі?

Головним та єдиним критерієм для участі в курсі є реєстрація учасника в Jobcenter та 
наявність реєстраційного номера клієнта (Kundennummer).

Який диплом я отримаю після закінчення курсу?

Кожен учасник отримує офіційний диплом, що підтверджує успішне закінчення курсу. 
Диплом відповідає стандартам і вимогам Jobcenter та визнається як офіційний документ 
усіма установами та роботодавцями.

Як Jobcenter підтримує моє бажання пройти та закінчити даний курс?

Jobcenter рекомендує прийняття участі в курсі. Це найближчим часом очікувано стане 
обов'язковою вимогою для продовження виплат соціальної допомоги, тому що є 
невід'ємною частиною інтеграційного процесу у суспільство та трудовий ринок Німеччини. 
Ця вимога у проходженні відповідних курсів вже застосовується до громадян Німеччини у 
разі безробіття або отримання соціальної допомоги.

Хто оплачує курс і як ведеться розрахунок з Академією?

Курс оплачується Державою, для учасників він є безкоштовним.

Чи змінюється щось в учасників курсу щодо фінансової підтримки з боку держави під 
час курсу?

Учасники курсу без змін продовжують отримувати фінансову підтримку від держави. 

Як довго триває курс?

Курс триває 2 місяці, 5 днів на тиждень, з години на день в режимі онлайн та відео 
конференції.

Як відбувається участь у курсі?

Участь у курсі відбувається в режимі онлайн та відео конференцій у будь-якій точці 
Німеччини.

Які технічні вимоги мають бути виконані для участі в курсі?

Участь в курсі можлива при наявності смартфону, планшету, комп'ютера або ноутбука, що 
мають стабільний вихід в інтернет.

Чи можу я взяти участь в інших курсах?

Інтеграційний курс є першою необхідною складовою інтеграційного процесу, передбаченого 
Державою. Після закінчення курсу учасники можуть брати участь у наступних та більше 
спеціалізованих курсах.

Які кваліфікації мають викладачі курсу?

Всі викладачі мають офіційну освіту та ліцензію для викладання цього курсу.

Якими мовами проводиться курс?

Курс проводиться українською, російською та німецькою мовами.

До кого я можу звертатися, якщо під час курсу виникнуть питання?

З усіма питаннями учасники курсу можуть звертатися до викладачів курсу або до академії 
безпосередньо.

Яку підтримку я можу отримати від aкадемії крім курсу?

Академія супроводжує учасників під час курсу з усіх важливих питань, надає допомогу у 
визнанні дипломів та влаштуванні на роботу за допомогою JobCoach.

Як оформити мою участь у курсі?

DAB Akademie повністю бере на себе бюрократичний процес оформлення учасника та 
врегулювання фінансування курсу через Jobcenter.

Для оформлення участі в курсі необхідно висловити відповідне бажання за допомогою 
підписання Maßnahmenvertrag та Antrag для Jobcenter, що дозволяє нам оформити учасника 
курсу в Jobcenter та вести кореспонденцію з питань, що виникли.

Надалі ми зв'язуємося з Jobcenter учасника та регулюємо всі необхідні питання, щоб 
звільнити учасників від питань, пов'язаних із бюрократією та оформленням участі в курсі.

Які документи мені потрібно надати для участі в курсі?

• Форма Реєстрації
• Копія паспорта
• Копія реєстрації в Jobcenter
• Maßnahmenvertrag
• Antrag для Jobcenter

Можу я порадити курс своїм близьким та друзям?

Ми будемо раді, якщо Ви порадите наш курс своїм близьким та друзям. За кожного 
учасника, якого Ви доєднали до курсу і який успішно закінчить курс, ми виплачуємо премію 
в розмірі 100€.

Якщо я пропущу заняття, його треба відпрацьовувати та як?

Пропуск заняття з важливої причини або через стан здоров'я допустимий. У такому разі 
необхідно зв'язатися з викладачем чи академією та повідомити про ситуацію. Залежно від 
кількості пропущених уроків курс буде потрібно повторити чи перевестися у паралельний 
курс, який почався пізніше. У разі хвороби потрібна довідка від лікаря. Пропуск занять без 
причини призводить до виключення з курсу.

Чи є штрафи за пропуск занять?

Штрафів за пропуск занять як таких немає, але виключення з курсу може призвести до 
зупинення або коригування соціальної допомоги з боку держави.

Чи можу я цей курс пройти повторно?

Якщо відвідування курсу з поважної причини переривається, то його можна або повторити, 
або продовжити навчання в курсі, який почався пізніше.

Чи буде форма контролю в кінці курсу?

Іспит наприкінці курсу не передбачено. Рівень успішності контролюється викладачем під час 
курсу.

Які можливості я отримаю, закінчивши курс?

Закінчивши інтеграційний курс наші учасники мають продовжити процес підвищення своєї 
кваліфікації в одному з наступних навчальних курсів або працевлаштуватися за допомогою 
одних з наших JobCoach. Також ми надаємо допомогу у процесі підтвердження зарубіжних 
дипломів та кваліфікацій, набутих за кордоном. Учасники, які закінчили курс, підвищують 
шанс працевлаштуватися або отримати фінансування наступних курсів з боку Jobcenter.

Чи є ще якась можливість пройти цей курс не Онлайн?

Для зручності учасників курсу навчання відбувається в режимі онлайн та відео конференцій.
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Що таке DAB Akademie?

DAB Akademie є однією з провідних інноваційних навчальних закладів у Німеччині для 
людей, що бажають підвищити свою кваліфікацію, вийти на новий рівень можливостей 
професійного зростання та вибудувати свою кар'єру. Ми використовуємо найновітніші 
технології та методи навчання відповідно до вимог Держави та офіційних установ країни. 
Наша місія – це допомогти людині розвинути свій потенціал, підвищити кваліфікацію та 
максимально використати можливості нашого часу в кар'єрі, особистому та фінансовому 
зростанні.

Яким чином і за якими стандартами Академію сертифіковано?

Академія сертифікована за всіма вимогами Держави та за стандартами Jobcenter. Курси, 
що пропонуються в академії, відповідають найвищій якості, сприяють швидкому та 
ефективному навчанню.

Які курси пропонує Академія для українців?

Для українців Академія пропонує сертифікований курс «Інтеграція в робочий ринок», 
спеціально розроблений за вимогами Jobcenter та Держави. Цей курс допомагає знайти 
орієнтир у Німеччині, отримати розуміння роботи офіційних і державних установ, зрозуміти 
та правильно застосовувати особливості правової системи, правильно оформлювати 
субсидії, фінансову та соціальну допомогу, знати, розуміти права та обов’язки, oпанувати 
трудовий правопорядок і особливості робочого ринку. Курс допомагає зменшити мовні 
бар'єри, максимально швидко та зручно інтегруватися у робочий ринок.

Для кого конкретно призначений і найбільш корисний курс?

Курс оптимально підходить для всіх, хто бажає якомога простіше та швидше 
зорієнтуватися в державній системі Німеччини, вивчити робочий ринок країни, а також на 
свою користь використати усі можливості, що надає Німеччина.

Які знання я отримаю / з чого складається курс?

Курс допомагає людям отримати розуміння, яким чином функціонує правова, фінансова та 
соціальна система Німеччини. Ці знання дозволять Вам максимально використати 
можливості в цій країні у сфері фінансової підтримки, у сфері працевлаштування та 

кар'єрного розвитку. Також курс допомагає покращити мовні навички для швидкого 
працевлаштування або кар'єрного просування.

Яким стандартам та вимогам відповідає курс?

Курс сертифікований за вищими вимогами та стандартами Держави та Jobcenter. Він 
спеціально розроблений для людей, які залишили Україну, з метою допомогти людям 
максимально швидко отримати розуміння загальної системи країни та знайти для себе 
найкращий варіант.

Ким і де інтеграційний курс визнається?

Курс офіційно сертифікований за вимогами Держави та Jobcenter, тому він є офіційним 
навчанням. Він визнається будь-яким Jobcenter, а також усіма роботодавцями Німеччини.

Які можливості та плюси дає мені навчання в інтеграційному курсі?

Прийняття участі в курсі показує активне бажання людини інтегруватися в суспільство 
Німеччині, що цінується Jobcenter. Навчання в курсі відкриває Вам нові можливості 
розвитку, навчання та працевлаштування, які має Jobcenter і надає після закінчення курсу.

На яких умовах я можу взяти участь у курсі?

Головним та єдиним критерієм для участі в курсі є реєстрація учасника в Jobcenter та 
наявність реєстраційного номера клієнта (Kundennummer).

Який диплом я отримаю після закінчення курсу?

Кожен учасник отримує офіційний диплом, що підтверджує успішне закінчення курсу. 
Диплом відповідає стандартам і вимогам Jobcenter та визнається як офіційний документ 
усіма установами та роботодавцями.

Як Jobcenter підтримує моє бажання пройти та закінчити даний курс?

Jobcenter рекомендує прийняття участі в курсі. Це найближчим часом очікувано стане 
обов'язковою вимогою для продовження виплат соціальної допомоги, тому що є 
невід'ємною частиною інтеграційного процесу у суспільство та трудовий ринок Німеччини. 
Ця вимога у проходженні відповідних курсів вже застосовується до громадян Німеччини у 
разі безробіття або отримання соціальної допомоги.

Хто оплачує курс і як ведеться розрахунок з Академією?

Курс оплачується Державою, для учасників він є безкоштовним.

Чи змінюється щось в учасників курсу щодо фінансової підтримки з боку держави під 
час курсу?

Учасники курсу без змін продовжують отримувати фінансову підтримку від держави. 

Як довго триває курс?

Курс триває 2 місяці, 5 днів на тиждень, з години на день в режимі онлайн та відео 
конференції.

Як відбувається участь у курсі?

Участь у курсі відбувається в режимі онлайн та відео конференцій у будь-якій точці 
Німеччини.

Які технічні вимоги мають бути виконані для участі в курсі?

Участь в курсі можлива при наявності смартфону, планшету, комп'ютера або ноутбука, що 
мають стабільний вихід в інтернет.

Чи можу я взяти участь в інших курсах?

Інтеграційний курс є першою необхідною складовою інтеграційного процесу, передбаченого 
Державою. Після закінчення курсу учасники можуть брати участь у наступних та більше 
спеціалізованих курсах.

Які кваліфікації мають викладачі курсу?

Всі викладачі мають офіційну освіту та ліцензію для викладання цього курсу.

Якими мовами проводиться курс?

Курс проводиться українською, російською та німецькою мовами.

До кого я можу звертатися, якщо під час курсу виникнуть питання?

З усіма питаннями учасники курсу можуть звертатися до викладачів курсу або до академії 
безпосередньо.

Яку підтримку я можу отримати від aкадемії крім курсу?

Академія супроводжує учасників під час курсу з усіх важливих питань, надає допомогу у 
визнанні дипломів та влаштуванні на роботу за допомогою JobCoach.

Як оформити мою участь у курсі?

DAB Akademie повністю бере на себе бюрократичний процес оформлення учасника та 
врегулювання фінансування курсу через Jobcenter.

Для оформлення участі в курсі необхідно висловити відповідне бажання за допомогою 
підписання Maßnahmenvertrag та Antrag для Jobcenter, що дозволяє нам оформити учасника 
курсу в Jobcenter та вести кореспонденцію з питань, що виникли.

Надалі ми зв'язуємося з Jobcenter учасника та регулюємо всі необхідні питання, щоб 
звільнити учасників від питань, пов'язаних із бюрократією та оформленням участі в курсі.

Які документи мені потрібно надати для участі в курсі?

• Форма Реєстрації
• Копія паспорта
• Копія реєстрації в Jobcenter
• Maßnahmenvertrag
• Antrag для Jobcenter

Можу я порадити курс своїм близьким та друзям?

Ми будемо раді, якщо Ви порадите наш курс своїм близьким та друзям. За кожного 
учасника, якого Ви доєднали до курсу і який успішно закінчить курс, ми виплачуємо премію 
в розмірі 100€.

Якщо я пропущу заняття, його треба відпрацьовувати та як?

Пропуск заняття з важливої причини або через стан здоров'я допустимий. У такому разі 
необхідно зв'язатися з викладачем чи академією та повідомити про ситуацію. Залежно від 
кількості пропущених уроків курс буде потрібно повторити чи перевестися у паралельний 
курс, який почався пізніше. У разі хвороби потрібна довідка від лікаря. Пропуск занять без 
причини призводить до виключення з курсу.

Чи є штрафи за пропуск занять?

Штрафів за пропуск занять як таких немає, але виключення з курсу може призвести до 
зупинення або коригування соціальної допомоги з боку держави.

Чи можу я цей курс пройти повторно?

Якщо відвідування курсу з поважної причини переривається, то його можна або повторити, 
або продовжити навчання в курсі, який почався пізніше.

Чи буде форма контролю в кінці курсу?

Іспит наприкінці курсу не передбачено. Рівень успішності контролюється викладачем під час 
курсу.

Які можливості я отримаю, закінчивши курс?

Закінчивши інтеграційний курс наші учасники мають продовжити процес підвищення своєї 
кваліфікації в одному з наступних навчальних курсів або працевлаштуватися за допомогою 
одних з наших JobCoach. Також ми надаємо допомогу у процесі підтвердження зарубіжних 
дипломів та кваліфікацій, набутих за кордоном. Учасники, які закінчили курс, підвищують 
шанс працевлаштуватися або отримати фінансування наступних курсів з боку Jobcenter.

Чи є ще якась можливість пройти цей курс не Онлайн?

Для зручності учасників курсу навчання відбувається в режимі онлайн та відео конференцій.


