EU 07 – Frankfurt ve Wiesbaden
Yer:

Frankfurt ve Wiesbaden

Tarih:

11.11. – 17.11.2018

Süre:

7gün (varış ve ayrılış dahil)

Hedef grubu:

AB ile temaslarda olan AB kurumlarında ve
Bakanlıklarda görev yapan yönetici memurlar

Kurs konusu:

AB kursu

Dil seviyesi:

B2 – C1

Partner:

Hessen Eyaleti Başbakanlığı

Son başvuru tarihi:

15.09.2018

Almanya Büyükelçiliği, Kültür Bölümü
KU-20@anka.diplo.de

Bu kurs, bakanlıklara ve kurumlara yapılacak ziyaretlerin yanısıra, yoğun bir dil kursu da içeren
zengin çeşitlilikte bir kültür ve çerçeve programı kapsamaktadır. Programın odağında, meslektaşlar,
Avrupa konusu ile ilgili bakanlıkların temsilcileri ve alanında uzman kişiler ile yapılacak toplantılar yer
alacaktır. Kurs size, AB'nin güncel konuları, Almanya'nın siyasal sistemi, ayrıca Rhein-Main
bölgesinin karakteristik özellikleri hakkında da bilgilenip görüş alışverişinde bulunabilirsiniz. Talepler
doğrultusunda gerçekleştirilecek ziyaretlere ilişkin randevu tarihleri kurstan önce ve kurs başladıktan
sonra düzenlenecektir. Bu şekilde Almanca bilgilerin geliştirilmesi ve öğrenilerin pratikte uygulanması
mümkün olmaktadır. Bu kursun ortağı Hessen Eyaleti Başbakanlığı’dır.
“Kombine dil kursu” olarak nitelendirilen bu kurs çerçevesinde Almanya seyahatinizden önce internet
ortamında bir kurs yaparak ziyaretinizi en iyi şekilde hazırlayacak, Almancanızı ilerletecek ve diğer
katılımcılarla önceden tanışacaksınız. Bu online kurs için haftada yaklaşık 4 saatinizi ayırmanız
gerekecektir.
Europa Netzwerk Deutsch isimli burs programı, Federal Dışişleri Bakanlığı’nın Goethe Enstitüsü’yle
işbirliğinde yürüttüğü bir girişimdir. Bu kapsamda ücretsiz olarak sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir:
˖ Katılımcıların ihtiyaçlarına göre düzenlenen yoğun dil kursu
˖ Alman Bakanlık görevlileri, ilgili meslek uzmanları ve kurum temsilcileriyle görüşmelerin
düzenlenmesi
˖ Kültürel çerçeve programı
˖ Kahvaltı dahil konaklama ve kurs günlerinde bir ana öğun
˖ Kurs süresince acil durumlar için sağlık, kaza ve mali sorumluluk sigortası
Kayıt ve diğer bilgileri için:
Almanya Büyükelçiliği, Kültür Bölümü, Tel.: (0312) 455 51 70; E-Mail: KU-20@anka.diplo.de
Başvuruda bulunan kişiler Goethe Enstitüsü Ankara’dan yazılı ve sözlü dil sınavına davet edilecektir.
Goethe Enstitüsü Münih ve Federal Dışişleri Bakanlığı’nin mutabakatıyla adayların seçimi gerçekleştirilecektir.
Seçim sürecinin sonuçları size kurs başlangıcından altı hafta önce bildirilecektir.

