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Veriyi Kullanan, kullanmadan önce,  doğruluğunu ve güncelliğini yetkili merci ile kontrol ediniz.  

Veriyi Giren, bu formu doldurmanız veya e posta yolu ile içeriği onaylamanız,  kişisel verilerinizin 

herkese açık bir sistem olan https://sanktgeorgblog.wordpress.com internet adresindeki Avusturya 

Lisesi Mezun Deneyimleri bloğunda yayınlanmasına, işlenmesine,  üçüncü şahıslara aktarılmasına, 

dolayısıyla anonim haline gelmesine açıkça izin vermeniz anlamına gelecektir.  Adı, soyadı ve iletişim 

bilgileri söz konusu blogda yayınlanmayacaktır,  ama bilgisayarlarımıza işlenecektir.  

 

1) Öğrenci adı, soyadı, e-posta adresi, tabiiyeti, mezuniyet yılı. 

Kız öğrenci, T.C., 2016 

 

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

Almanya, Weimar, Bauhaus Universitat,  Mimarlık fakültesi. 

 

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

1,2 

 

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

açıklayınız) 

Üniversitelere ve ihtiyaç olan meslek dallarına bakarak 12. Sınıfta ilgi alanlarıma göre 

seçim yaptım. 

 

5) Öğrenci staj yaptı mı? Nerede? 

Biri peyzaj biri inşaat firmasında olmak üzere iki firmada ikişer haftalık staj yaptım. 

 

6) Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise danışmanın iletişim bilgilerini belirtiniz. Memnun 

kalındı mı? Neden? 

Evet, Unicum, memnun kaldım. Ama fakülteye girişten sonra ki aşamalarda yardımcı 

olunmadı.  

 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

 

a) Başvuru  Uniassist – vb bir sistem üzerinden mi yapıldı yoksa doğrudan fakülteye mi 

başvuruldu? 

Uniassist üzerinden. Portfolyomu üniversiteye yolladım. 

b) Fakülteye başvuru ön koşulu var mı? (Staj, tasarı geometri, not ortalaması vb) 

Staj şartı yoktu diye hatırlıyorum.  Not ortalaması etkili.  Ama en önemlisi portfolyo 

ve mülakat. Tasarım Geometri bu fakültede istendi mi emin değilim. 

c) IELTS, TOEFL, SAT,  TESTAS, MEDAT vb sınavlar istendi mi? Puanınız kaç?  

İELTS 8,0. Bu sınav için özel bir çalışma yapmamıştım, ortaokuldan ve liseden olan 

İngilizce bilgimle girmiştim. İlkokul ortaokuldan gelen sağlam bir temelim vardı, lisede 

de unutmamaya dikkat etmiştim. 
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d) Kontenjan sınırı var mı? 

Var 80-100 kişi alınıyor. 

 

e) Mülakata çağırdılar mı? 

Evet , yetenek sınavı oldu. Mülakat bir yetenek sınavı halinde gerçekleşiyor. Bizim 

sınavımızda bir iç ya da dış mekan çizimi (observational drawing) bunun yanında bir 

A3 kağıdını kullanarak üç boyutlu bir sandalye tasarımı yapmamız beklenmişti. Bunun 

sonunda zamanımız dolduğunda gruplar halinde görüşmeye alındık. Orada neden bu 

çizimi yaptın, neden mimarlık okumaya karar verdin, tasarımını biraz anlatabilir misin 

gibi sorulara sıra halinde cevap verdik. Görüşmeden bir on beş dakika sonra da okula 

alınıp alınmadığımız açıklandı. 

f) Motivasyon yazısı istendi mi? 

Evet, çok önemli 

g) Referans Mektubu istendi mi? 

İstenmedi ama yolladım. 

h) CV istendi mi? 

İstendi, çok önemli. 

       

8) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

 

a) Fakülteden kabul /red cevabı ne zaman geldi?  

Yetenek sınavından hemen sonra açıklandı. 

b) Öğrenci erkek ise askerlik tecili işlemlerini ne zaman ve nerede yaptınız? 

- 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

. Hangi bankayı kullandınız? 

Deutsche Bank 

. Blokaj meblağı ne kadar? 

8640 Euro 

. İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

Havale ücreti oldu. 

d) Öğrenci vizesi randevusunu ne zaman ve hangi tarih için aldınız? Vizeniz ne kadar 

sürede çıktı? Bu süreçte karşılaştığınız en önemli sorunlar ve çözümleri nelerdi? 

Temmuz ayında. Başvuruda sorun yaşamadım. 1 ay içerisinde çıktı. Ama vizenin 

başlangıç tarihini biraz geç verdiler. Ben danışmanımın tavsiyesi doğrultusunda vize 

başlangıcı için,  o günün tarihini yazmıştım. Bu da vizenin olabildiğince erken çıkması 

içindi, fakat oradaki görevli bunun imkânsız olduğunu ve değiştirmem gerektiğini 

söylemişti. Başvurudan 10-15 gün içerisinde çıkmıştı vizem, aslında hızlı bir şekilde 

çıkmıştı fakat vize başlangıç tarihi daha geç bir tarihti diye hatırlıyorum. 
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e) Özel sağlık sigortası mı aldınız yoksa AT11 mi? Özel sağlık sigortası için hangi firmayı 

tercih ettiniz, aylık ücreti ne kadar?  

AT11 

 

9) Oturma izni başvurusu konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 

Sağlık sigortasına çok dikkat edilmeli. Bana sadece AT11 süresi boyunca izin verdikleri için 

her dönem AT11 i yenilemem gerekiyor. 

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

Yurt. 

a) Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Aylık kirası ne kadar? 

- 

b) Yurt ise başvurusunu ne zaman yaptınız? Aylık kirası ne kadar?   

Yurda ilkbaharda başvuru yaptım.  Weimar’da devlet yurdu 200 Euro. 

c) Memnun kalındıysa yurdun iletişim bilgilerini verebilir misiniz? 

Memnun kaldım ama devlet yurdu olduğu için standartları özel yurda göre düşük. 

Studentermerk Fhüringen. 

 

11) Yardım isteyen Avusturya Lisesi öğrencisi ile (veya velisine),  ad ve soyadınızın, iletişim 

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet, tabi ki. 

 

12) Lisede alınan derslerin yeterliliğini değerlendirir misiniz? 

 

 Yetersiz Yeterli Çok yeterli 

Almanca  +  

İngilizce   + 

Matematik +   

Fizik +   

Ticaret    

 

13) Fakülte/Üniversite/Ülkeden memnun musunuz? Değişiklik düşünüyor musunuz? 

Hem fakülteden hem kaldığım ülkeden memnunum. Değişiklik düşünmüyorum. 
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14) Aylık ortalama gideriniz ne kadar? (Konaklama dahil) 

 

600-800 euro  
 

+ 

800-1000 euro 
 

 

1000 euro ve üzeri 
 

 

 

15) Üniversite süresince bir işte çalıştınız mı? Nerede? 

Şu anda çalışmıyorum. Ama düşünüyorum. Üniversite sırasında rahat bir dönemimde bir 

cafede , ara tatillerde mimarlık bürolarında çalışmayı düşünüyorum. 

 

16) Üniversitede sizi en çok zorlayan konular neler oldu? 

 

Sınav 
Sistemi 

Dersler Yabancı Dil Öğretim 
Görevlileri 

Sosyal 
Yaşantı 

Diğer 
(belirtiniz) 

   +  Stüdyo 
görüşmeleri, 

tempo 

 

17) Uyum sürecinde size kimler destek oldu? 

 

Aile ve 
Yakınlar 

Üniversite 
Arkadaşları 

Lise 
Arkadaşları 

Öğrenci 
Birliği 

Üniversite 
Mentorluk 

Sistemi 

Diğer 
(belirtiniz) 

 

+ + +    

 

 

 

EK BİLGİLER: 

 

 12. Sınıfın başına dönseniz neyi farklı yapardınız? 

Vizyon sahibi olmaya çalışır akademik bilgi dışında diğer konularda da bilgilenmeye 

genel kültürümü arttırmaya çalışırdım.  12. sınıfta Matura’yı daha az stres ile ele 

almaya çalışırdım. 

 Bu üç sene boyunca en hoşunuza giden ne oldu? 

Seçtiğim dalı seviyorum. 

 


