Навчаючись в Німеччині студенти мають
необмежений доступ до найсучаснішої бібліотеки
друкованих та електронних видань, мешкають в
комфортабельних гуртожитках.
Після захисту магістерської роботи в Німеччині
студенти отримують диплом магістра німецького
зразка, а також після захисту в Україні – диплом
магістра українського зразка.
На даний момент бакалаври СУНФ отримавши
відмінні оцінки при захисті дипломних робіт і
склавши іспит з німецької мови, навчаються в
Магдебурзькому університеті ім. Отто-фон-Геріке.
Навчання студентів здійснюється на платній основі
з компенсацією витрат на додаткові освітні послуги
та поглиблене вивчення німецької мови.
Переваги випускників СУНФ:
- 2 магістерських диплома (німецького та
українського зразків);
- володіння сучасною технікою та технологіями;
- знання міжнародних стандартів;
- виробнича практика в Німеччині;
- володіння іноземними мовами.
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МАГДЕБУРЗЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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27 травня 2002 року створено Спільний українськонімецький факультет машинобудування (СУНФ)
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут» та
Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке.
Навчальні групи на СУНФ формуються зі студентів
Механіко-машинобудівного інституту, Інженернофізичного та Зварювального факультетів.
На перших чотирьох курсах студенти СУНФ
навчаються за інтегрованими навчальними
планами у спільних потоках зі студентами НТУУ
«КПІ». Додатково протягом 10-12 годин на тиждень
поглиблено вивчають німецьку мову.
Навчальний процес на СУНФ проводять
висококваліфіковані професори та викладачі обох
країн.
Студенти отримують якісні знання з механіки,
конструювання, технології виготовлення машин та
механізмів, матеріалознавства та обробки
матеріалів за допомогою новітніх технологій та
сучасного обладнання.

Підготовка фахівців поєднується з науковою
роботою на кафедрах та в інститутах обох
університетів.
Починаючи з ІІІ курсу фахові дисципліни
викладаються німецькою мовою, у тому числі
професорами Магдебурзького університету.
В період навчання на ІІ-IV курсах студентам
надається можливість проходження мовної та
виробничої практики за сприяння Магдебурзького
університету.
Після четвертого року навчання і успішного захисту
дипломної роботи студенти отримують диплом
бакалавра державного зразка та здають іспит з
німецької мови TestDaF.
Позитивно зданий іспит дає можливість студентам
продовжити навчання в Магдебурзькому
університеті ім. Отто-фон-Геріке, в процесі якого
вони опановують магістерський курс.

