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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, TC , 2018 

 

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

Almanya, Münih, Bavyera, Münih Teknik, Informatik 

 

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

2.0,   2.0 

 

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

açıklayınız) 

12. sınıfın 2. döneminde bölümleri araştırırken kendime uygun buldum. 

 

5) Öğrenci staj yaptı mı? Nerede? 

Evet, Asup 

 

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

kalındı mı? Neden? 

Hayır, kullanılmadı. 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

 

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

başvuruldu? 

Uniassist  

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

- 

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

- 

d) Kontenjan sınırı var mı? 

- 

e) Mülakata çağırdılar mı? 

- 

f) Motivasyon yazısı istendi mi? 

Evet 
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g) Referans Mektubu istendi mi? 

- 

h) CV istendi mi? 

Evet 

       

8) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

a) Fakülteden kabul /red cevabı ne zaman geldi?  

Temmuz  

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

- 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

. Hangi bankayı kullandınız? 

Stadtsparkasse 

. Blokaj meblağı ne kadar? 

- 

. İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

- 

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? 

17 Ağustos, 2- 3 haftada çıktı.  

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? 

Vize bitişinden önce başvurulması, en az 1-2 ay öncesinden 

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

Ev 

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

Yok, 800 Euro 

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

- 

c) Memnun kalındıysa yurdun iletişim bilgilerini verebilir misiniz? 

- 

 

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

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet. 
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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? 

Memnunum, şehirden ve ortamdan memnunum, ama bölümün bazı dersleri zor. Önceden 

yazılım kodlama konusunda bilgim olması çok yararlı olurdu. 

 

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? 

- 

16) Üniversitede sizi en çok zorlayan konular neler oldu? 

 

Sınav 
Sistemi 

Dersler Yabancı Dil Öğretim 
Görevlileri 

Sosyal 
Yaşantı 

Diğer 
(belirtiniz) 

 +     

 

17) Uyum sürecinde size kimler destek oldu? 

 

Aile ve 
Yakınlar 

Üniversite 
Arkadaşları 

Lise 
Arkadaşları 

Öğrenci 
Birliği 

Üniversite 
Mentorluk 

Sistemi 

Diğer 
(belirtiniz) 

 

  +    
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EK BİLGİLER: 

• Bu fakülteye gelenler önceden program yazma çalışmaları olan öğrenciler.  En azından Java 

‘yı bilmek gerekiyor.  Ben hiçbir şey bilmediğim için program dilini, teknik jargonunu 

öğrenmek için diğer öğrencilere göre bir adım geriden başladım. Bu sebeple çok çalışmam 

gerekiyor. Zaman zaman doğru meslek olup olmadığını sorguluyorum. 

 Almanlarla rahat arkadaşlık kurdum. 

 


