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MEZUN DENEYİMLERİ SORULARI 

1) Öğrenci: 

Erkek Öğrenci/ Alman vatandaşı. 

 

2) Hangi sene mezun oldu?   

2017 

 

3) Hangi ülkeye, eyalete, şehre, üniversiteye, fakülteye gitti?  

Almanya,  Aşağı Saksonya (Niedersachsen) , Hannover, Liebniz Universitat Hannover, Technick 

informatik  (Tasarım geometri şartı yok) Ama bazı mühendislikler ve mimarlık tasarım geometrisi 

istiyor. (11. Sınıfta Tasarım Geometri dersini bırakınca Almanya’da seçenekler azaldı) 

 

Uni-hannover.de  

 

4) Matura Notu ve/veya Abitur’a çevrilmiş notu kaçtır?  

2.8.  

Almanca, Türkçe, matematik, biyoloji den yazılı; Almanca, matematik ve biyoloji den sözlü almış.  

 

5) Meslek seçimine ne zaman karar verdi? (Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen 

açıklayınız) 

Bioprocess engineering okumak istiyordu aslında. VWA sırasında beğenmediği için biyoloji den 

vazgeçti.  

 

6) Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise; 

Hayır danışman kullanılmadı. 

 

a) Danışman’ın iletişim bilgilerini ve ilgili yetkili ad ve soyadını belirtiniz  

 

b) Memnun kalındı mı? 

 

c) Neler memnun etti veya etmedi? 

 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

Matura diploması, 9,10,11,12 karne notları ve abitur notu verildi. 

 

8) Fakülteye kayıt  prosedürü ve dikkat edilmesi  gerekenler nedir? 

 

a) Fakülte kabul yazısı. 

Kabul yazısı Ağustos başı geldi. 

 

b) Öğrenci erkek ise askerlik tecili işlemlerinde bir sorun yaşandı mı? Evet ise neler? 

T.C vatandaşları için ek bilgi Türkiye’de bir üniversite kazanıp kayıt olunursa 4 yıl devlet 

askerlikten muaf tutabiliyor. (bu bilgi kontrol edilmeli) 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 
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Alman vatandaşı olduğu için gerekmedi. 

 

d) Öğrenci vizesi prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir?  

Alman vatandaşı olduğu için gerekmedi. 

 

e) Sağlık Sigortası için gerekli prosedür ve evraklar nelerdir? 

 

9) Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir? 

Alman vatandaşı olduğu için gerekmedi. 

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

a) Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Neler? 

 

b) Yurt ise yurt seçimi ve yerleştirme konusunda izlenen yöntem ve bu konuda önemli hususlar 

nelerdir? 

 

c) Memnun kalındıysa yurdun tam isim, adres ve iletişim bilgileri (veya varsa sadece web sitesi)? 

 

11) Öğrenci fakültesinden memnun mu? Transfer isteği var mı? En önemli sebep ne?  

 

12) Öğrenci fakülteyi bitirmeden Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor mu? Cevap evet ise neden? 

 

13) Yardım isteyen Avusturya Lisesi öğrencisi ile (veya velisine)  iletişim bilgilerinizin 

paylaşılmasına izin verir misiniz? 

 

14) Diğer Bilgiler: 

 

1 ders için 3 sınav hakkı var. Aynı dersi 5 kez alabiliyor, öğrendiğinden emin olunca sınava 

girebiliyor. Her hafta bir ödev var. Bu ödevlerden alınan puanlar 21 puan olunca sınava 

girilebiliyor. Vize  olmadığı için  çalışmaya teşvik yok, çocuk kendi disiplinle çalışmalı  . 

 


