
                                                                                                                                                         

 

Bilgi Formu 

“Perspektif AufSTEIGER” (PPA) 2022 kış dönemi programı 2022/2023 

- Başvuru dönemi 16.05.2022 - 29.07.2022 - 

 

“Perspektive AufSTEIGER”(PPA) programı hakkında genel bilgiler 

 “Perspektive AufSTEIGER”(PPA) programı 2021/2022 kış döneminde aşağıdaki beklenen 

Almanca kurslarını sunmaktadır:  

A2, B1, B2,C1 

 

 

Program üç önemli bölümden oluşmaktadır: 

1. Dil Bölümü: 

 A2-C1 

2. Teknik Bölümü: 

 B2'den itibaren: öğrenciler için bütün derslere/seminerlere/eğitimlere katılabilirler. 

 Sınav sonuçlarını Üniversite eğitimine geçiş sırasında saydırabilirler. 

3. Bütünleyici Bölüm (Glückauf! kursu) 

 Her hafta farklı seminerler/çalıştaylar (örneğin iş ve kariyer hakkında, Matematik ve fizik 

alıştırmaları, İngilizce kursu, Bilgisayar kursu ve daha fazlası). 

 Final sınavına giriş hakkı kazanmak için, Glückauf kurslarından en az 2 kursa katılmalısınız. 

Katıldığınız her kurs için bir imza alacaksınız. İsterseniz 2’den fazla kursa katılabilirsiniz. 

 

Almanca kursları muhtemelen 4 Kasım 2022'de Technische  Hochschule Georg Agricola Bochum'da 

başlayacaktır. 

Her kurs haftada toplam 15 dersden oluşmaktadır. 

Ders programı her kurs için farklıdır. Derslerin başlamasına yaklaşık üç hafta kala bir sınıfa 

yerleştirileceksiniz. 

Studicard/NRW-Ticket ücreti her dönem yaklaşık 240 Euro'dur. Almanca kursları ücretsizdir. 

B2 seviyesinden itibaren, PPA'nın aşağıdaki resmi dil sınavlarından birinin maliyetini karşılayabilir:  

DSH / Telc C1 Hochschule / TestDaF / C1 Goethe 

 

Programa katılım şartları: 

 Mülteci deneyimi olan ve olmayan uluslararası aday öğrenciler 

 Mülteci geçmişi / Mülteci statüsü 

 Yurtdışında elde edilmiş üniversiteye giriş hakkı (Abitur) belgesi 



                                                                                                                                                         

 Georg Agricola Teknoloji Üniversitesi'nde eğitim alma niyeti 

 PPA Almanca seviye tespit sınavına katılım 

 

 

Programa nasıl kaydolabilirim ? 

Lütfen ağağıdaki adımları izleyiniz: 

1. Lütfen aşağıdaki belgeleri application-ppa@thga.de adresine gönderiniz: 

 “Abitur” (Lise Diploması) sertifikası: Aslının renkli fotokopisi  

 “Abitur” (Lise Diploması)  sertifikası: Almanca çevirisinin renkli fotokopisi  

 Oturma izninin renkli fotokopisi 

 Fotoğraf 

 Öz geçmiş (CV) 

 Üniversite eğitimi: Belgeler, mevcutsa renkli fotokopi halinde 

 Dil sertifikası, mevcutsa renkli fotokopi halinde   

2. Belgelerinizi kontrol edececeğiz. 

3. Belgeleriniz eksiksizse ve gereksinimleri karşılıyorsanız, size online bir danışma randevusu 

göndereceğiz. 

4. Kaydolduktan sonra, online Almanca seviye belirleme sınavına davet edileceksiniz. Bu Test, 

programımız katılabileceğiniz dil seviyesini belirleyecek. 

5. Programda yer almak isteyip istemediğinize, Almanca seviye belirleme sınavının sonucunu 

aldığınızda karar verin. 

 

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen telefon veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçiniz. 

 

 

Isra Struzyna  

E-Mail: Isra.Struzyna@thga.de  

Tel.: 0234/968-3215 

 

Judith Renken 

E-Mail: Judith.Renken@thga.de  

Tel.:0234/968-3315 
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