„Studienbrücke Intensiv“
Ödənişli
Ödənişli təhsil proqramı „Studienbrücke Intensiv“ Azərbaycandakı orta məktəb məzunlarına və tələbələrə əlavə
hazırlıq kursları və imtahanlar olmadan birbaşa Almaniya universitetlərində təhsil almaq imkanı yaradır.
Almaniyda təhsil ölkəmizdə və bütün dünyada uğurlu karyeranın təməli ola biləcək yüksək təhsil deməkdir.
Ödənişli „Studienbrücke Intensiv“ proqramı 10-cu sinifi bitirmiş məktəblilərə və eləcə də universitetdə yüksək
göstəriciləri olan tələbələrə şamil olunur. Bu proqrama müraciət edənlər xüsusilə riyaziyyat, informatika, təbiət
elmləri, texniki fənnlərdən yüksək göstəriciləri və B2 (Goethe-Zertifikat) malik olmalıdılar. „Studienbrücke
Intensiv“ proqramı Almaniyada təhsil prosesinə, təlim- tədris- kampus mədəniyyətinə və sosial mühütə
hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuş layihədir.
„Studienbrücke Intensiv“ proqramı 4 online modulu əhatə edir və tələbələri ixtsaslaşdırılmış şəkildə Almaniyada
təhsilə hazırlayır:
•
•
•
•

təhsilə dil və fənnlər üzrə hazırlıq: MİNT fənn modulu (biologiya, kimya, riyaziyyat, informatika, fizika
və texniki fənnlər)
Multikultural trening "Fit für das Studium in Deutschland"
TestDaF hazırlıq kursu
TestAS imtahan formatına hazırlıq kursu

Yekunda iştirakçılar TestDaF (qiyməti: 130 avro) və TestAS (qiyməti: 80 avro) imtahanlarını verməlidirlər.
İmtahanların ödənişləri kursun qiymətinə daxil deyil.
„Studienbrücke Intensiv“ kursunda iştirak etmək üçün 10-cu sinfi bitirən (müraciət tarixində bitirmiş olan)
məktəblilər və eləcədə tələbələr aşağıdakı şərtlərə cavab verməlidirlər:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bitmiş 10 illik təhsil (proqram başlayana qədər);
Goethe B2 sertifikatı ilə təsdiqlənmiş B2 səviyyəsində alman dili biliyi;
Almaniyada təhsil üçün yüksək motivasiyanın olması və buna istinad edilmiş motivasiya məktubu;
Məktəb olimpiyadalarında, yarışmalarda, regional və ya beynəlxalq proyektlərdə iştirak və s.;
Yüksək qiymətlər, xüsusilə təbiət elmlərindən;
Sosial bacarıqların olması, misal olaraq könüllü işlərdə iştirak (əsaslandırılmış olmalıdır);
Valideynlərin yazılı razılığı;
Müsahibədə iştirak;

Müraciət tarixi: 23.06.2017
Son müraciət tarixi: 23.07.2017
Müsahibə: Sentyabr (şəxsən yaxud skype vasitəsi ilə)
Proqram başlayır: 16.10.2017
Kursun qiyməti: 600,00 Avro
Höte-İnstitutu Gürcüstanın veb səhifəsində olan anketi doldurun və skan olunmuş digər sənədlərlə birlikdə bizə
göndərin!
https://www.goethe.de/ins/ge/de/spr/eng/studienbruecke-intensiv.html
Əməkdaş universitetlərin siyahısı ilə aşağıdakı linkdən tanış ola bilərsiniz:
https://www.goethe.de/ins/ge/de/spr/eng/studienbruecke-intensiv.html
Əlaqədar şəxs:
Lali Edzgveradze
E-Mail: Lali.Edzgveradze@goethe.de
Höte-İnstitutu Gürcüstan

