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Alman Siyaset ve Kültür Merkezi
Berlin,
Almanya’nın
en büyüğü ve
bugüne kadarki
en heyecan
verici metropolü

Berlin Skyline Kırmızı Belediye Binası (Bj. 1869), Berlin Senatosu,
arka planda Berlin TV Kulesi (Bj. 1969).
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Demir Perde’nin yıkılmasından ve onun Berlin Duvarı tarafından
ayrılmasından bu yana, bu metropol, onu 21. yüzyılın kozmopolit
kentinin özü kılan mimari, kültürel bir yeniden değerlendirmeden
geçirmiştir: genç, dinamik, uluslararası. Berlin tarihini inkar etmek
zorunda değildir. Reichstag kubbesi ve postmodern alışveriş
merkezlerinin çelik ve camlarında, imparatorluk döneminin tarihi
ihtişamlı binaları, savaş sonrası dönemin anıtları. Prusya Şehri
Sarayı’nın yeni binasında, Berlinlilerin geleneklerinin kozmopolit
bilinci en güzel ifadesidir: Zaten bu yıl tarihi cephelerin ardında,
en son teknolojiye sahip Humboldt Forumu tüm kültürler için bir
buluşma yeri olacak . Ülkenin yaratıcı ve başlangıç sahnesi aynı
zamanda bu zıtlıklardanda ilham alıyor; 2006’dan bu yana, şehir
“UNESCO Tasarım Şehri” fahri unvanını almıştır.
150’den fazla konser salonu ve tiyatro, üç opera binası, 200
müze ve sanat koleksiyonu ve 6.000’den fazla çağdaş sanatçı
ile dolu 440 galeri, 13 milyon ziyaretçi tarafından Berghain veya
Prince Charles gibi dünyanın en sıcak sahne kulüpleriyle yarışıyor her yıl dünyada. Nispeten genç Berlinale, Venedik ve Cannes’daki köklü Avrupalı film festivallerinin popülerliğini uzun
zamandan beri geride bikrakti. Müzik severler, dünyanın en iyi
senfoni orkestraları ve koroları arasında seçim yapabilir. Beş
anıtsal binasına sahip olan Müze Adası, Birleşmiş Milletler Dünya
Mirası Alanının sadece bir parçası. Berlin’in renkli pub sahnesinde unutulmaz geceler de yaşanıyor: Sokağa çıkma yasağı
yok. Neredeyse 5000 restoran, 900 pub, 200 bar, sayısız “geç
yükselticiler” ve İstanbul’dan daha fazla dönerci dükkanı, sabahın
erken saatlerine kadar kültürel açıdan çeşitli bölgelere (“Kieze”)
kadar konukları cezbetmektedir. Festival sezonu boyunca, Berlin, Avrupa’daki en büyük Yılbaşı partisini, diğer Avrupa metropollerinden daha fazla Noel pazarını bir araya getirdi.

Almanya’nın başkenti gün geçtikçe kendisini mükemmel bir
bilim yeri olarak sunuyor Almanya’nın sanat, tasarım ve müzik
alanındaki en ünlü eğitim kurumlarından bazıları da dahil olmak
üzere 40’tan fazla üniversite ve kolej şu anda herhangi bir devletten daha fazla başvuru çekiyor. Şu anda Berlin’e 190.000’den
fazla öğrenci eğitim görüyor. Avrupa’daki en ünlü eğitim kurumlarından dördü - Berlin Humboldt Üniversitesi (1809’da kuruldu),
Berlin Frei Üniversitesi (1948’de
kuruldu), Berlin Teknik Üniversitesi (1879’da kuruldu) ve Charité Universitätsmedizin Berlin
(1710`da kuruldu) - 2019’da Ülke
çapında mükemmellik stratejisi
yarışmasının bir parçası olarak, “Berlin Üniversitesi İttifakı”
Alman seçkin bir üniversite
olarak tanınmasını savunuyor.
Örneğin, Charité, Avrupa’nın
en büyük tıp fakültesidir. 84
halk kütüphanesinden biri olan
Staatsbibliothek Berlin, 10 milyondan fazla kitapla Almanca
konuşulan dünyadaki en büyük bilimsel evrensel kütüphanedir.
Berlin, sadece Avrupa Birliğinin ikinci büyük değil (Paris’in
dokuz katı), aynı zamanda dünyanın en yeşil şehridir Berlin
Tiergarten ve Dahlem’deki Botanik Bahçesi gibi - artık atasözü
olan “Berlin Havası” nı sağlar. Grunewald ve Spreewald, yakınlardaki iki doğal cenneti, sizi yürüyüş yapmaya, kamp yapmaya,
yüzmeye ve kayıkla gezmeye sizi davet ediyor. İki havalimanı
Tegel ve Schönefeld, merkezi otobüs durağı (ZOB) aracılığıyla
düzenli olarak diğer Avrupa uzun mesafe otobüs güzergahlarına
uygun bir uluslararası bağlantı ve aynı zamanda düşük fiyatlı yolculuk sağlamaktadır.

Almanya’nın en güzel yerlerinden biri: Gendarmenmarkt (Bj. 1688),
Fransız Katedrali, Alman Katedrali ve konser salonu.
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Bir bakışta okulumuz

Etkinlik 2020 Berlin Takvimi1

F+U Uluslararası Eğitim Kampüsü
Bernburger Straße 24-25, 10963 Berlin
• Tarihi bir binada modern, yeni donanımlı eğitim odaları ve bilgisayar alanları
• Çeşitli atıştırmalık ve içecek otomatlarıyla 1. katta kahve molası
ve lounge alanı
• Kendi kendine çalışma, okuma odası ve fotokopi / yazıcı bulunan profesyonelce yönetilen ödünç verme kütüphanesi (diller,
ekonomi) (ücretli)
• Mola ve ev ödevi için özel avlu ve küçük bahçe alanı
• Doğrudan okul binasında kampüs residansı (tek, çift, ortak
odalar), bakınız s. 32
• F+U Academy Hostel (özel banyolu öğrenci odaları ve TV)
kampüse sadece 15 dakikalık yürüme mesafesinde, bkz. S. 34
• F+U hwtk Universitesi ekibi tarafından uluslararası için ücretsiz
kariyer tavsiyesi, bkz. Sayfa 26
• Yakında çeşitli alışveriş, kafe ve restoran seçenekleriyle Potsdamer Platz. Hükümet binaları, Reichstag, Brandenburg Kapısı, Friedrichstrasse, Gendarmenmarkt, Checkpoint Charlie,
Tiergarten ve Gleisdreieck Park yürüme mesafesinde.
• Toplu taşıma araçları ile okul ve kampüs yurtlarının üstün erişilebilirliğie sahiptir (S/U Potsdamer Platz, U Mendelssohn-Bartholdy-Park, S Anhalter Bahnhof)
• Bizde güvenlik çok önemlidir: kameralar, alarm sistemleri, güvenlik görevlisi

Dik, yükselen pençeleri, 1280’den beri resmi hanedan
hayvanı ve Berlin şehrinin sembolü. Broşürümüzde
özellikle okulun popüler başarılarını ve ipuçlarını
vurgulamaktadır.

Kaiser Wilhelm Anıt Kilisesi (1891 yılında inşa edilmiştir) Ku’damm’da,
Berlin’in Charlottenburg semtinde yer almaktadır. II. Dünya Savaşı
harabesi olarak, bugün barış ve hoşgörü için bir anıttır. Yan taraftaki
(1960 yılında inşa edilen) “Yeni Kule” ‘de Protestan dini hizmetleri
düzenleniyor.

6

15.-19.01.

Ultrason - Yeni Müzik Festivali
(günüzün en iyi bestecileri ve sanatçıları ile)

17.-26.01.

Uluslararası Yeşil Hafta (Beslenme, tarım, bahçecilik
alanında dünyanın en büyük fuarı)

21.01.-02.02.

CTM Festivali (Deneysel ve Elektronik Müzik)

23.-28.01.

Altı Gün Berlin: 109. Berlin Altı Gün
(Ünlü Uluslararası Bisiklet Yarışı)

28.01.-02.02.

Transmediale (Multimedya Sanat Festivali)

Ayrıca Ocak
ayında
(N.N.)2

Berlin Moda Haftası: Kış (birinci sınıf uluslararası
fuarlar ve şovlar)
Yurts’taki hikayeler (Moğol yurts’taki 100 çağdaş
okuma, Potsdamer Platz)

14.02.

ISTAF Indoor (Uluslararası Atletizm Kapalı Alan
Sporları Etkinliği)

20.02.-01.03.

Uluslararası Film Festivali Berlin ("Berlinale")3

20.02.-01.03.

yemek! berlin (gurme festivali)

04.-08.03.

ITB Uluslararası Turizm Fuarı
(Dünyanın En Büyük Seyahat Fuarı)

20.-29.03.

MaerzMusik - Yeni Müzik Festivali

05.04.

Berlin Yarı Maratonu (koşucular ve patenler için)

04.-12.04.

Staatsoper Berlin'in Şenliği

01.05.

MyFest - Berlin-Kreuzberg'de sokak partisi

08.05.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yıldönümü
(şehir çapında kutlamalar ve etkinlikler)

17.05.

DFB Cup Finali (Futbol)

29.05.-01.06.

Kültür Karnavalı (Birçok geçit töreni ve müzik
eşliğinde neşeli sokak festivali)

Ayrıca
Mayıs ayında
(N.N.)2

XJazz - Berlin Caz Festivali
Theatertreffen (Şu andaki tiyatro sezonunun on
sahnesi)
achtung berlin - Yeni Berlin Film Ödülü

06.06.

Long Night of Science (laboratuarlara, arşivlere,
kütüphanelere, şehir oditoryumlarına heyecan
verici bilgiler)

21.06.

Fête de la Musique (sokak müzik festivali)

13.06.-13.09.

Berlin Bienali (Yerel ve Uluslararası Sanat Gösterileri)

12.07.

Avrupa Futbol Şampiyonası Finali, Brandenburg
Kapısı Önündeki Berlin Fan Milinde Kamuoyuna Bakış

25.07.

Christopher Sokağı Günü

Ayrıca Temmuz ayında
(N.N.)2

Klasik Açık Hava
Müzelerin Uzun Gecesi
Botanik Bahçesi Dahlem’deki Botanik Gece
(muhteşem ışık enstalasyonları, müzik, sanat)

13.09.

Açık Anıt Günü
(Ünlü anıtlara ve tarihi yerlere olağandışı ziyaretler)

Ayrıca
Eylül ayında
(N.N.)2

Musikfest Berlin
IFA - Uluslararası Radyo Fuarı
(Eğlence ve iletişim elektroniğinden haberler)

03.10.

Almanya Birleşiminin Kutlanması

23.11.-06.01.

Noel pazarı sezonu

Ayrıca Kasım
ayında
(N.N.)2

Jazzfest Berlin
Berlin Botanik Bahçesinde (Ocak ayına kadar Noel
büyüsüyle ışıkların festivali)

31.12.

Brandenburg Kapısı’nda Avrupa’nın en büyük Yılbaşı
partisi

tarih ve etkinliklerde değişiklik olabilir garanti verilmez.
N.N.: Basın tarihleri baskı sırasında henüz bilinmiyor

1
2

Hükümet bölgesindeki Kongre Salonu (1956’da inşa edilmiş)

www.fuu-berlin-languages.eu
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F+U Academy of Languages Berlin
Bir dil okulundan daha fazlası
F+U Grubu, Almanya’daki en büyük özel eğitim kurumlarından
biridir. Almanya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde ve dünya çapındaki diğer devlet ve özel eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmaktadır.
Berlin’in başkentinde F+U, mesleki eğitim ve öğretim ve üniversiteleri ile faaliyet göstermektedir.
Başarılı model olan hwtk Üniversitesinin çift lisans programları
tam zamanlı ve ikili yüksek lisans programlarının yıllardır yavaş
yavaş uluslararası öğrencilere açılan uygulama odaklı eğitim olanakları sunmuştur. Hatta Uluslararası İşletme (BA) bölümümüz
ingilizcedir.

Ocak 2017‘den beri, Berlin dil okulumuz aynı zamanda
HWTK Üniversitesi uluslararası ofisi olmuştur. Bu şekilde,
uluslararası öğrencilerimizin tüm başvuru sürecinde eşlik
edebilir ve dil kursları sırasında ilk elden tavsiye ve öneriler
verebiliriz.
Daha fazla bilgi için s. 24, 26.

F+U Academy Languages, 2013’ten beri Berlin’de eğitim hizmetini, Potsdamer Platz’ın yakınındaki Uluslararası Eğitim Kampüsü’nde okulda veya sanal ortamda çevrimiçi olarak şirket ve
bilgisayar kurslarını kapsayacak şekilde genişletti. 1980 yılında
Neckar’daki romantik Heidelberg’de başlayan bu geleneğe katıldı. Tüm F+U dil okullarının ana şirketi olan Academy Languages Heidelberg, her yıl 100’den fazla ülkeden 10.000’den fazla
öğrencisi ve sınav katılımcısıyla Almanya’daki en büyük ve en
başarılı dil okullarından biridir.

Berlin’in en ünlü simgesi ve Almanya`nın ulusal sembolü: Brandenburg Kapısı. Prusyalılar tarafından klasik bir “barış kapısı” olarak
inşa edilen (1789’da inşa edilmiştir), 1989`dan bu yana liberaldemokratik, barışçıl birleşmiş Almanya’yı sembolize ediyor

Zafer Sütunu (1873) - Prusya’nın Danimarka, Avusturya ve Fransa’ya
karşı kazandığı zaferlerin eski savaş anıtı, şimdi Berlin’deki en büyük
park (Tiergarten) ve komşu Bellevue Sarayı üzerinde huzurlu bir görünüme sahip (bkz. S. 13). Zafer tanrıçası Victoria’nın yaldızlı heykeline
“Gold-Else” adı verilir.
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Bu geniş kapsamlı eğitim deneyimi ve eğitim becerileri ağından,
Berlin dil okulumuzun tüm müşterilerine, Almanca seviyelerini
geliştirmek ya da değerlendirme sınavına hazırlanmak isteyen
yabancı öğrencilerin yanı sıra, sadece yabancı dillerini geliştirmek isteyen Almanlar için fayda sağlayabilir. Örneğin, iş İngilizcesi veya TOEFL® hazırlık. Şirketler ve diplomatik temsilciler
esnek kurum içi eğitimlerimizi kullanmayı tercih ediyor.

Doğu ve Batı arasında en ünlü sınır kapısı (1961-1990):
Checkpoint Charlie

Oberbaum Köprüsü, bölgedeki Kreuzberg ve
Friedrichshain’i birbirine bağlar.

www.fuu-berlin-languages.eu
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Bizi tercih etmeniz için bir çok sebebiniz var

Reichstagsgebäude (Bj. 1894), 1999`dan beri
Almanya Meclisi (Parlamento).

• Potsdamer Platz ın yakınında` toplu taşıma araçlarına yakın
mesafede (her biri 3 dakikada üç metro ve S-Bahn durur: Potsdamer Platz, Anhalter Bahnhof, Mendelssohn-Bartholdy-Park
otobüs durakları). Sony Center, Brandenburg Kapısı, Tiergarten, Checkpoint Charlie ve Berlin’in en popüler ve en büyük
alışveriş merkezlerinden ikisi yürüme mesafesinde. F+U Uluslararası Eğitim Kampüsü’ndeki tarihi binada aydınlık ve samimi sınıflarda.Bariyesiz bina, engelli tuvaletleri ve ayrı tekerlekli
sandalye asansörü mevcuttur. Yakında çeşitli park yerleri mevcuttur.
• Dil öğretiminde, hedef odaklı sınav hazırlığında, şirket eğitiminde, Erasmus+ programlarında, Heidelberg’deki yabancı diller
için devlet tarafından tanınan meslek yüksekokulları ve dil seyahatinde uzun yıllara dayanan deneyim;
• Çok çeşitli eğitim fırsatları: F+U, hwtk üniversitesi, iba üniversitesi, iki dilli okullar (ilkokul, lise), ortaokul, uluslararası yatılı
okul ve çeşitli mesleki ve yabancı dil kolejleri. Eylül 2017’den
beri F+U, uluslararası öğrenciler için Uluslararası Baccalaureate® (IB) Diploma Programınıda sunmaktadır
• TOEFL®, TestDaF, telc, TOEIC®,
u.a. 2017`den beri Telc yeterlilik merkezi.
• Üyelikler ve ortaklıklar: FaDaF; FDSV (Alman Dil Seyahat Organizatörleri Birliği); VDP (Alman Özel Okulları Federal Birliği);
AOK; Eurohodip DRV - Alman Seyahat Acentası ve Tur Operatörü Birliği;
• Dil kurslarımız için yıl boyunca başlama garantisi sayesinde
planlama güvencesi: Onaylanan kurslar artık iptal edilmeyecektir.

• Dil Turu Programı: Heidelberg ve Berlin’de aynı dil öğreniminde
kurs yerinin değişmesi kolay.
• F+U konaklama olanakları, doğrudan kampüste, özel dairelerde, aile yanı ve özel F+U öğrenci residansında özel oda teklifi
(residansta: TV, Wi-Fi, özel banyo, konum: okula sadece bir tren
istasyonu veya 15 dakika yürüme mesafesinde). İstek üzerine
bireysel konaklama düzenlenmesi (apartmanlar, otel odaları).
• daha fazla bilgi için s.29`a bakınız
• Kaliteli uygun fiyatlar
• Uluslararası atmosfer (100’den fazla ülkeden katılımcılar), Alman öğrencilerle çeşitli değişim ve dil fırsatlarıyla bir araya geldi (F+U Hochschule hwtk ileortak etkinlikler ve ortak alanlar)
• Kalite: Sertifikalı bir kalite yönetim sistemi
(DIN EN ISO 9001: 2008), kalite standartlarına
uygunluğu sürekli olarak denetlenir.

Birçok kez ödüllendirildi

Winner 2017
German Language
School

Şehir ve çevresi, Spree veya Landwehrkanal aracılığıyla sudan
kolayca keşfedilebilir.
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Kreuzberg’de, sadece yaz aylarında açık olan popüler bir tekno
kulübü olan “Vizyonerler Kulübü” nün dış cephesi.

www.fuu-berlin-languages.eu
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Bilgiler ve Kurallar
Okul, Dersler, Tatiller
• Okul çalışma saatleri: Pazartesi ve perşembe 08: 00-19: 00,
salı, çarşamba, cuma 08: 00-18: 00, cumartesi ve pazar sorunuz.
• Dil kurslarımız mesleki veya sınava hazırlık ve uluslararası dil
diploması edinilmesine yardımcı olur.
• Kurslarımız deneyimli, nitelikli öğretmenler tarafından verilmektedir.
• Bir ders birimi (DB) 45 dakikadır.
• Minimum yaş (grup dersleri): 16 yaş. İstek üzerine (languages.
berlin@fuu.de) ve online eğitimde istisnalar (bkz. “Online Eğitim Genç ve Çoçuk“, sayfa 19).
• Sınıf büyüklüğü: İlgili ders tanımına bakınız.
• Devam garantisi, asgari katılımcı sayısı: Asgari katılımcı sayısının (4 kişi) düşük olması halinde, onaylanmış kurslar başlarç Rezervasyon yapılan saat sayısı% 50 azalır. Bunu telafi etmek için başka bir grup kursu ziyaret edilebilir, alternatif olarak
size ayrıca kayıp saatlerin sayısı için bir hediye çeki sunarız, bu
hediye çeki sınırsız geçerlidir ve ayrıca devredilebilir.
• Resmi Tatiller: 01.01, 10.04, 13.04, 01.05, 08.05, 21.05, 01.06;
İptal edilen dersler - en geç ertesi gün saat 15: 00’e kadar talep
edilmesi halinde - kursun sonuna eklenir veya modül ve akşam
kurslarına katılarak telafi edilecektir. Resmi tatil nedeniyle tatil
akşam sınıfı ve özel dersler otomatik olarak yapılır, talep edilmesine gerek yoktur.
• Okul tatilleri: 21.12. - 25.12.2020; Bu günlerde tatil başvurusu
yapılmamalı, rezerve edilen ders süresi otomatik olarak bir hafta uzatılır. Gerekirse F+U oda kiralama sürenizi uzatmayı lütfen
unutmayın. İstek üzerine bireysel dersler verilebilir.

Okulda ve çevrimiçi olarak posterlerimizdeki

• Bireysel “tatil”: Rezerve edilen dersler istenen ve onaylanan
tatil süresi ile yazılı olarak uzatılır; lütfen sadece languages.
berlin@fuu.de adresine başvurmanız yeterli.
-- Yoğun kurslarda: iki hafta (pazartesiden cumaya), her 12
haftalık kurs periyodunda alınır, “Tatil başlamadan” en geç
perşembe günü, saat 16:00’ya kadar başvurulmalıdır. “Tatil”,
en az bir tam kurs haftası uygulanır (Gerekirse F+U oda kiralama sürenizi uzatmayı lütfen unutmayın.)
-- Akşam kursları: herhangi sınır olmadan bir sayıda; Kurs
günü 16: 00’ya kadar başvurulabilir.
-- Özel dersler, kapalı küçük gruplar, şirket eğitimi: Ücretsiz
randevu iptali en geç bir gün önce saat 15:00’a kadar başvurularda mümkündür; Pazartesi günkü dersler için en geç
Cuma günü saat 15:00’a kadar rendevu iptali yapılmalıdır.
• Temel kurs: Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesine göre öğretimin farklı seviyelerde farklılaştırılması (bkz. S. 16). Sınıfta,
tüm üretken ve alıcı dil becerileri (okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazma, konuşma) ve gramerle uygulanır .B2 seviyesinin sonunda, Almanca kursları standart dil kursuna ek olarak
sınav hazırlığı da sunar.
• Modül kurs: Burada, belirli dil becerileri (gramer, kelime bilgisi, konuşma, telaffuz, sınav stratejisi gibi) yoğunlaştırılmakta ve yaşam odaklı günlük durumlar (üniversitedeki dersler ve
sunumlar, işte uygulamalar ve müzakere görüşmeleri gibi) önceden hazırlamaktadır. Modüller, ana kursta öğrenilen dersleri
tamamlamaya ve birleştirmeye hizmet eder, daha sonra profesyonel veya üniversite yaşamına mükemmel bir şekilde hazırlar:
I ve II modülleri arasında bir değişim mümkündür.
• Uluslararası Sınav Merkezi: TOEFL®, TestDaF, telc, vb. gibi
dünyaca tanınan sınavlara girebilirsiniz.
• Okulun bariyersiz erişimi, zemin kattan asma katına ayrı bir
asansörün yanı sıra okulda ve yaşam alanında tekerlekli sandalye erişimine uygun tuvaletler vardır.

güncel etkinlik duyuruları:
news.fuu-languages.berlin

Anıtsal üç kişilik heykel Molekül Adam (1999’da inşa edildi) üç
Berlin ilçesinin sınırını işaret ediyor - Kreuzberg, Alt-Treptow,
Friedrichshain - ve aynı zamanda tüm insanların moleküler
bağlantılarını ve eşitliklerini sembolize ediyor.
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Berlin’in Müze Adası (1830’da inşa edilmiştir), Avrupa’nın en önemli müze
topluluklarından biridir ve 1999’dan beri UNESCO Dünya Mirası Alanı
olmuştur. Eski Müze, Neues Müzesi, Alte Nationalgalerie, Bode Müzesi
ve Pergamon Müzesi 2018’de yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçi çekmiştir.

www.fuu-berlin-languages.eu

Doğrudan Spree’nin kıyısında bulunan bir kraliyet malikanesi olan
(1785 yılında inşa edilmiş) Bellevue Kalesi, bugün Almanya Cumhurbaşkanı`nın resmi konutudur.

www.fuu-languages.eu
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Berlin’in en büyük kilisesi ve Müzeler Adası’nın en önemli sembollerinden biri olan Berlin Katedrali (1894-1905’te inşa edilmiştir), erken
Orta Çağlara dayanan bir mimariye sahiptir.

Kurs değişikliği, okul yerinin değiştirilmesi,
iptal
• Bir kurs seviyesi ve modül değişikliği, okul sekreteri tarafından
bir sonraki hafta için en geç Perşembe 16:00’da yazılı olarak
talep edilmelidir. Lütfen, birçok durumda seviye değişikliğinin
yalnızca önceki öğretmenle görüştükten ve ayrı bir seviye değerlendirme sonrasında yapılabileceğini unutmayın.
• Okulların değiştirilmesi: Popüler Ders Turu programımızın
bir parçası olarak, okullar Heidelberg ve Berlin arasında ücretsiz olarak değiştirilebilir (bkz. S.25). Kursun başlamasından
önce rezervasyon yapılmazsa, Heidelberg’deki dil okulumuza
geçmek için 100 € ücret tahsil edilecektir. Değişiklik en az iki
hafta öncesinden talep edilmelidir.
• Kursun iptali, kursun başlamasından iki hafta öncesine kadar
ücretsizdir, ardından aşağıdaki iptal ücreti tahsil edilecektir:
kursun başlamasından bir hafta öncesine kadar € 50; kursun
başlamasından önce Cuma günü saat12: 00’ye kadar 100 €;
Bu süreden sonra, ancak kursun başlamasından önce, kayıt ücreti artı kurs bir haftası veya kursun aylık ücreti (akşam kursları
için) veya iki bireysel ders için (bireysel derslerde ) mümkündür.
• Kursun başlamasından sonra, kursu iptal etmek veya derslerin miktarını azaltmak sadece kanunla öngörülen durumlarda
mümkündür ( ayrıntılı bilgi için sayfa 30’daki ve şartlar ve koşullarımızdaki düzenlemeler bölümüne bakınız).
• F+U tarafından kiralanan bir odanın iptali dört haftalık bir süreye tabidir (sayfa 29’daki ve şartlar ve koşullarımızdaki düzenlemeler bakınız).

Ücretler, indirimler
• Kayıt ücreti (ilk katılımda): 40 € (2 kişi için 25 € kişi başı, 3
kişi, 20 € kişi başı, 4 kişiden itibaren : 15 € kişi başı ).
• Tüm indirimler sadece birlikte kayıt olurken verilir. İndirimler biriktirilemez. Farklı programlardaki indirimler hakkındaki bilgileri
bu konunun ilgili sayfalarında bulabilirsiniz.
• Fiyat listesinde gösterilen daha uzun süreli kurs satın alımları
için indirim (indirim seviyeleri) yalnızca tamamını ödediğinizde
geçerlidir.
• Aksi belirtilmedikçe,tüm öğrenim ücretleri kişi başı ,konaklama
yerindede yatak başına kira uygulanır.
• Ücretsiz hizmetler: seviye belirleme sınavı, ara sınavlar, okulda ücretsiz WLAN, katılım sertifikası (okulun son gününde
alınacak), resmi sertifikalar, öğrenci kartı, bilimsel kütüphane
(iktisat, hukuk, bilgisayar bilimi, matematik, üniversiteye hazırlık alanlarında kapsamlı kredi ve referanslar) , Psikoloji ve
diller), kütüphane okuma odasındaki bilgisayar istasyonları, dil
tandemlerine arabuluculuk, çeşitli boş zaman etkinlikleri, F+U
hwtk Üniversitesi ekibi aracılığıyla ücretsiz başvuru önerileri
(bkz. Sayfa 26).
• Öğretme Materyali: Almanca ders kitapları seviye başına yaklaşık 35 € (kurs ve çalışma kitabı), İngilizce ders kitapları seviye
başına yaklaşık € 55 (kurs ve çalışma kitabı). Kitaplar ayrıca bir
depozito ve küçük bir ücret karşılığında ödünç alınabilir.
• Dergide belirtilen fiyatlar ve hizmetler, yeni bir fiyat listesinin
yayınlanmasına kadar geçerlidir. Hatalar hariçtir.
• Fiyat listelerinin Almanca ve İngilizce sürümleri yetkilidir. Diğer
tüm çeviriler sadece ilgili ana dilde oryantasyon içindir.
• Kar amacı gütmeyen eğitim kurumu: F+U tarafından sunulan
hizmetler çoğunlukla KDV’den muaftır

Okulda ve çevrimiçi olarak posterlerimizdeki
güncel etkinlik duyuruları:
news.fuu-languages.berlin

Kültürel aktiviteler
F+U yıl boyunca haftada en az bir kez, Temmuz ve Ağustos yaz sezonunda haftada en az iki kez çeşitli kültürel
programlar sunmaktadır. Berlin şehir merkezinde (ücretsiz) oryantasyon turları, düzenli cafe bulusmalari (ücretsiz), Berlin’in en güzel semtlerinde (ücretsiz) bisiklet turları, Spree’de tekne gezileri, Alman Federal Meclisi’ne
ziyaretler, müze ve konser ziyaretleri, spor aktiviteleri
(Spreewald, Kano turları, vb.).
Öğleden sonra foneti üzerine atölye çalışmaları, üniversitede akademik çalışmalar, üniversite uygulamaları (örneğin Uni-Assist üzerine), röportaj ve sınav görüşmeleri;
Polonya’ya, Potsdam’a, Leipzig’e, Hamburg’a ve Dresden’e tam veya yarım günlük geziler; ücretlendirme Asgari
katılımcı sayısı, katılım ücreti, son kayıt tarihi ve etkinliğin
türüne bağlıdır.
Reichstagsufer Alman Birlik Günü için film ve ışık projeksiyonu
(3.10.)
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ayrıntılı bilgi sayfa 27`ye yada .fuu-languages.berlin.
Müze Adası karşısındaki Spreestrand’da dans etmek ve kutlamak

www.fuu-berlin-languages.eu
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Dil Seviyeleri

Uluslararası Sınav Merkezi

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırması olan CEFR Dil Seviye sistemidir.

Önemli: Tüm sınavları Diller Akademisi’nin her bir yerinde eşit olarak almak her zaman mümkün değildir. Talep üzerine, seçtiğiniz bir inceleme yerinin mevcut olup olmadığını ve rezerve edilip edilmeyeceğini size memnuniyetle bildiririz.

GeRSSeviyeleri

Seviye
başına
DB

A1

160

A2

B1

B2

C1

C2
1
2

160

160

160

160

400

dil sertifikaları
İngilizce

Almanca

Çince, Fransızca,
İtalyanca, Japonca
, Rusça, İspanyolca

English A1, LCCIPreliminary 1,
TOEIC® 10-1201

Start Deutsch 1

Français A1, Italiano
A1, Russian A1, Diploma de Español A1

English A2, LCCI-Preliminary 2,
TOEIC® 120-2251

Français A2, Italiano
A2, Russian A2, Diploma de Español A2

Start Deutsch 2

FSK² (CH, JP, RU)
Français B1,
Italiano B1,
Russisch B1,
Diploma de Español
Inicial B1

English B1,
B1 Business,
LCCI-1,
TOEIC® 2265501,
TOEFL® 57-86

Zertifikat Deutsch,
Deutsch-Test für
Zuwanderer

English B2,
B2 Business,
LCCI-2,
TOEIC® 551-7851,
TOEFL® 87-109

Deutsch B2, B2
Beruf, B1/B2
Pflege, TestDaF
3 (B2.1-B2.2),
DSH 1

FSK²
English C1,
LCCI-3,
TOEIC® 7869451,
TOEFL® 110-120

Deutsch C1,
C1 Hochschule,
C1 Beruf,
B2/C1 Medizin,
TestDaF 4
(B2.2-C1.1),
TestDaF 5
(C1.1-C1.2),
DSH 2

Français C1,
Diploma de Español
Superior C1

DSH 3,
Deutsch C2

Mütercim Tercüman,
Francais C2,
Diploma de Español
Superior C2

Mütercim Tercüman, English C2,
LCCI-4, TOEIC®
946-9901

FSK² (FR +SP)
Français B2,
Italiano B2, Russisch
B2, Diploma de Español Intermedio B2

Sınav

kurs süresi
(bir seviye)

Bir seviye, rezervasyonu yapılan
dersin yoğunluğuna bağlı olarak,
düzenli derse
katılım ve konunun yoğun takibini
sağlayan altı ila
sekiz haftada
tamamlanan 160
derstir.
Bire bir eğitim, bir
kursu tamamlamak için gereken
toplam saati
yaklaşık % 50
azaltır.

Başlangıç
dil bilgi
seviyesi

A1

Orta dil
bilgi
seviyesi
Iyi orta
dil bilgi
seviyesi
Ileri dil
bilgi seviyesi

B1

B2

C1

Mükemmel dil
bilgi seviyesi

C2

Sınav Tarihleri 2020

Ücretler1

Almanya`da üniversitede (DSH´ya eş değer) okumak isteyen
kişilere yönelik yeterlilik sınavıdır

13.02., 22.04., 03.06., 22.07., 10.09.,
10.11.

€ 195

Almanca

telc
The European
Language Certificates

İngilizce, İspanyolca,
Fransızca, Almanca,
İtalyanca, Rusça ve
diğerleri

Dil becerilerinin kanıtı (A1-A2,
B1; B1/B2+).

Sınav tarihlerini sorunuz

Almanca

Almanya`da üniversitede (DSH/
TestDaF eşdeğer) okumak
isteyen kişilere yönelik yeterlilik
sınavıdır)

11.01., 08.02., 07.03., 04.04., 09.05.,
13.06., 11.07., 08.08., 12.09., 10.10.,
14.11., 12.12.
bu sınav tarihlerine ek olarak C1
Hochschule: 27.03., 24.04., 29.05.,
26.06., 31.07., 28.08.

telc
B1/B2 Pflege
B2/C1 Medizin

Almanca

Sınavlar tıp kurumlarının teknik
dil bağlamında ihtiyaç duyduklari dil yeterliliğini göstermek
için devlet kurumları tarafından
geçerliliği olan .

Sınav tarihlerini sorunuz

TestAS - Test for
Academic Studies

Almanca veya İngilizce

Standartlaştırılmış ve merkezi
yüksek öğrenim yeterlilik sınavı.

03.03., 25.04., 06.06., 24.10.

onSET

Almanca / İngilizce

Internet testi (A2-C1) dünya
çapında tanınmış sınavdır.

18.01., 15.02., 14.03., 25.04., 16.05.,
20.06., 18.07., 15.08., 19.09., 17.10.,
14.11., 12.12.

Test WiDaF®
Test Deutsch als
Fremdsprache in
der Wirtschaft

Almanca

Standartlaştırılmış mesleki
almanca testi (A2-C2).

Sınav tarihlerini sorunuz

İngilizce

Üniversiteye girişte İngilizce
BA,MA,B.Sc, BEng, MSc., MBA
programları için sınav

11.01., 18.01., 01.02., 15.02., 07.03.,
14.03., 28.03., 04.04., 25.04., 16.05.,
30.05., 13.06., 20.06., 27.06.
Tarihler henüz baskı sırasında
mevcut değil
Sınav tarihlerini sorunuz

TOEFL iBT®

160 €`dan itibaren
(ekspres değerlendirme ve talep
üzerine bireysel randevu talepleri için ek
ücretleri sorunuz)

160 €`dan itibaren
(ekspres değerlendirme ve talep
üzerine bireysel randevu talepleri için ek
ücretleri sorunuz)

160 €`dan itibaren
(ekspres değerlendirme ve talep
üzerine bireysel randevu talepleri için ek
ücretleri sorunuz)

€ 135
€ 22,50
(en az 3 katılımcı)

€ 180

US$ 245

Burada listelenen test sonuçları, TOEIC® sınavındaki Dil Dinleme ve Okuma becerilerine aittir.
FSK = Devlet tarafından tanınan bir yabancı dil muhabiri olarak eğitim, Avrupa sekreteri, dünya ticaretinde.

TOEFL Junior®

İngilizce

Öğrencilerin güncel İngilizce
dil becerilerini; Belirli öğrenci
değişim programları için kabul
kriteridir

GeRSSeviyeleri

TOEIC®

İngilizce

İş İngilizcesine yönelik iletişim
becerilerini ve yeterliliğini ölçmek
için hazırlanan dünyaca ünlü
sınavıdır

Listening & Reading + Speaking &
Writing: Sınav tarihlerini sorunuz

LCCI - London Chamber of Commerce and
Industry

İngilizce

İş İngilizcesine.

Sınav tarihlerini sorunuz

€135 (€ 100
ekstra ücretle
bireysel randevu
mümkündür)

IELTS - International
English Language
Testing System

İngilizce

Çalışma, Göç ve Eğitim için yeterli İngilizce bilgisinin kanıtı

Sınav tarihlerini sorunuz

€ 226

Yabancı Dil
Muhabirliği

Almanca, İngilizce,
İspanyolca, Fransızca
Japonca, Çince, Rusça
ve diğerleri

Avrupa Sekreterliği

İngilizce, İspanyolca,
Fransızca

Eğitim başlangıcı 14/09/2020

Dünya Ticaret
Muhabirliği

İngilizce, İspanyolca,
Fransızca + Japonca,
Rusça yada Çince

Çince İngilizce Fransızca Japonca Rusça ve İspanyolca dillerinde devlet tanınırlığı mevcuttur

Tercümanlık

İngilizce, İspanyolca
Fransızca, ve diğerleri

ECDL
European Computer
Driving Licence

Bilgisayar Teknolojileri

Yedi modüldeki bilgisayar
becerileri

Sınav tarihlerini sorunuz

Enstitü İçi dil
sınavları

Almanca

a) F+U Öğrencileri € 35`dan itibaren;
b) diğer öğrenciler için€ 95`dan itibaren (Kayıt ücreti dahildir).

A1

dinleme

okuma

konuşma

Basit cümleleri
anlamak.

Basit cümleleri
anlamak.

Birkaç kelimeyle
anlaşmak.

yazma
Kısa, basit kartpostallar yazmak.

Kısa, açık ve basit
mesajlarda özü
anlamak.

Kısa, basit metinleri
okumak (örneğin
kişisel mektuplar).

Günlük yaşamında
basit cümleler ile
iletişim kurmak.

Kısa, basit notlar,
mesajlar ve kişisel
mektuplar yazmak.

B1

Ana bilgileri anlamak,
mesela iş, eğlence
ve başka konular
hakkında.

Gündelik dil metinlerini anlamak.

Aile, hobiler, iş hakkında konuşmalarına
katılmak.

Tanıdık konularda
basit, tutarlı metinler yazmak.

B2

Daha uzun konuşmaları ve çoğu
TV programı takip
edebilmek.

Gazeteleri ve edebi
nesir metinlerini
okuyabilmek.

Kendiliğinden ve akıcı iletişim kurabilmek.

Tartışmalı bir bakış
açısını savunarak
ayrıntılı metinler
yazabilmek.

Uzun konuşmaları ve
televizyon yayınlarını
fazla çaba harcamadan anlamak.

Olgusal ve edebi
metinleri anlamak.

Kendinizi spontane,
akıcı, esnek ve net
bir şekilde ifade edin.

A2

C1

C2

Hızlı konuşulsa bile
karmaşık konuşmaları anlayın.

Tüm metinleri zahmetsizce okuyun.

Tüm konuşmalara ve
tartışmalara kolayca
katılın.

Karmaşık konular
hakkında net ve
iyi yapılandırılmış
olmak.
Zorlu, karmaşık
metinleri yazın ve
tartışın.
1

16

Açıklamalar

TestDaF
Test Deutsch als
Fremdsprache

telc
B2
C1 Hochschule

Temel A2
dil bilgi
seviyesi

Dil(ler)

www.fuu-berlin-languages.eu

€ 180

€ 180

(ekspres değerlendirme talep üzerine)

€ 150 dil sınavı
başına
€ 150 sekreterlik
sınavı için

Modül başına € 30
artı € 60 Yeterlilik
kartı için

Temmuz 2019

www.fuu-languages.eu
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Bireysel Kurs

Online Eğitim

Özel dersler, küçük grup dersleri, şirketler için özel kurslar

„Çocuklarım çok şey öğrendi.
Harika çalışmalarınız ve sonuçlarınız için teşekkür ederiz...
Gerçekten tavsiye ederim!“
Irina, Gürcistan,
iki kişilik ders

• Kayıt ücreti (ilk defa katılımda): € 40 (grup ders kayıtlarında, ikinci kişiden itibaren: € 25 kişi başı,
üç kişiden itibaren: € 20 /kişi başı, beş kişiden itibaren € 15 /kişi başı);
• Aile indirimi (en az bir ebeveyn ve bir çocuk).): Tüm kurs ücretinden kişi başı % 10
• Ayrıca bakınız „Genel Bilgiler“, Sayfa 11.
• Bir Ders Birimi (DB) = 45 dakikadır.
• İndirimler (çok DB satın alımlarında) sadece peşin ödemelerde geçerlidir
• Bir bakışta sizin avantajlarınız:
-- Kayıt ücreti ödemeden üç ders birimi deneme süresi (dördüncü ders biriminden itibaren kayıt ücreti ödemeniz
gerekmektedir).
-- Ücretsiz randevu iptali en geç bir gün önce saat 15: 00’a kadar başvurularda mümkündür; Pazartesi günkü dersler için en geç Cuma günü saat 15: 00’a kadar rendevu iptali yapılmalıdır.
-- Ders saatleri: Pazatesi - Cuma günleri: 08:00-20:00; Haftasonu dersleri ekstra ücrete tabidir.
-- Derslerin işleniş tarzı ve derslerin içerikleri .tamamen katılımcıların özel ihtiyaçlarına yöneliktir
-- ücretsiz dil partnerliği - TANDEM `e almanca kursumuzdan İngiltere , ABD, Japonya, Çin, Fransa, İtalya, Rusya,
Brezilya, İspanya ve dünyanın dört bir ucundan gelen öğrencilerle katılma imkanı Üniversite öğrencilerimizle
(bakınız sayfa 9) dil değişimi mümkündür.
• Daha büyük gruplar halinde dersler için: Bunun için size özel bir teklif yapabiliriz.
• Mevcut diller: Arapça, Brezilya Portekizcesi, Bulgarca, Çince, Almanca, İngilizce, Fransızca, Yunanca, İtalyanca,
Japonca, Hırvatça, Hollandaca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, İsveççe, İspanyolca, Çekçe, Türkçe, Ukraynaca, Macarca ( istek
üzerine diğer diller).
• Dil Grupları:
-- Dil grubu I: Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe.
-- Dil grubu II: Bulgarca, Yunanca, Hırvatça, Portekizce (Brezilya değil), Çekçe.
-- Dil grubu III: diğer tüm diller.
• Mesleki dil I: Ekonomi, Edebiyat, sınavlara hazırlık, çeviri eğitimi.
• Mesleki dil II: Tıp, Hemşirelik, Teknik, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Finans, Tercümanlık sınavına hazırlık.
• Diğer isteklerinizi lütfen sorunuz.
Dil Grubu I

Bireysel Kurs1
2 DB deneme süresi

Standart

Mesleki Dil I

Dil Grubu II
Mesleki Dil II

Standard

Mesleki Dil I

Standart

Mesleki Dil I

Mesleki Dil II

€ 30

€ 32

€ 35

€ 32

€ 35

€ 37

€ 35

€ 37

€ 42

3-30 DB

€ 26

€ 28

€ 34

€ 28

€ 30

€ 36

€ 30

€ 36

€ 40

31-99 DB

€ 25

€ 27

€ 33

€ 27

€ 29

€ 35

€ 29

€ 35

€ 39

100 DB`den itibaren

€ 23

€ 25

€ 31

€ 25

€ 27

€ 33

€ 27

€ 33

€ 38

2

İki Katılımcılı Kurs 1, 3

Dil Grubu I

Dil Grubu II

Standart

Mesleki Dil I

Mesleki Dil II

Standard

Mesleki Dil I

Mesleki Dil II

Standart

Mesleki Dil I

Mesleki Dil II

€ 35

€ 37

€ 40

€ 37

€ 40

€ 42

€ 40

€ 42

€ 48

3-30 DB

€ 30

€ 32

€ 38

€ 32

€ 34

€ 40

€ 34

€ 40

€ 46

31-99 DB

€ 29

€ 31

€ 37

€ 31

€ 33

€ 39

€ 33

€ 39

€ 45

100 DB`den itibaren

€ 27

€ 29

€ 35

€ 29

€ 31

€ 37

€ 31

€ 37

€ 44

Küçük gruplar
halinde Kurs (3-6) 1, 3

Özel dersler, kapalı grup dersleri
• Kayıt ücreti (ilk defa katılımda): € 10.
• Eğitim materyali: Her seviye için 40 - 60 € (eKitap veya baskı versiyonu).
Almanca, İngilizce, İspanyolca

Dil Grubu II

Dil Grubu III

€ 32

€ 30

€ 28

€ 36

€ 33

€ 31

€ 30

€ 40

€ 38

€ 34

€ 35

€ 42

€ 39

€ 37

€ 36

3-5 katılımcı

€ 40

€ 38

€ 36

€ 35

€ 46

€ 43

€ 41

€ 40

€ 48

€ 45

€ 43

€ 42

6 katılımcıdan
itibaren

€ 45

€ 43

€ 41

€ 40

€ 51

€ 49

€ 47

€ 46

€ 54

€ 51

€ 49

€ 48

Diğer diller % 20 ek ücret: Fransızca, Çince, Rusça, İtalyanca, Portekizce, Japonca vb.

Belirli bir Alman seviyesi arıyorsanız. Belirli bir seviyenin (A1, A2, B1, B2, C1 ve C2) tamamlanması için geçen süre, öğrenci sayısına ve haftalık ders
sayısına ve sınıf dışında Almanca ne kadar konuştuğunuza bağlıdır.
Aşağıdaki bilgiler öğrenmeye aşina olan öğrencilere aittir:
DB seviye başına

1 katılımcı

2 katılımcı

3-5 katılımcı

6+ katılımcı

A1, A2, B1, B2, C1

80

100

120

180

C2

250

300

350

400

Canlı grup dersleri
• Dahil: Öğrenim materyali, kayıt ücreti.
• Öğretim Yöntemi: Uzman İngilizce öğretmenlerle sanal sınıflarda derslerle desteklemektedir..
• Derslerde süreklilik garantisi: Kurslar katılımcı sayısından bağımsız olarak gerçekleştirilir.
• Derslerin olmadığı resmi tatil günleri: 10.04., 13.04., 01.05., 21.05., 01.06., 11.06.
• Tatil: 21.12.2020-01.01.2021
• Kurs süresi tatiller ve resmi tatillerde uzar.

€ 46

€ 42

€ 45

€ 48

€ 45

€ 48

€ 54

3-30 DB

€ 37

€ 39

€ 45

€ 39

€ 41

€ 47

€ 41

€ 47

€ 52

Yoğun Kurs I

31-99 DB

€ 36

€ 38

€ 44

€ 38

€ 40

€ 46

€ 40

€ 46

€ 51

Yoğun Kurs II

100 DB`den itibaren

€ 34

€ 36

€ 42

€ 36

€ 38

€ 44

€ 38

€ 44

€ 50

Yoğun Kurs I

A2

Süper Yoğun Kurs

A1

Bir Ders Birimi (DB) = 45 dakikadır
kayıt ücreti alınmamaktadır
Kursa aynı seviyedeki arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınızla birlikte kayıt yaptırın ve masrafları paylaşın.
Ek ücretler: Hafta sonu dersleri: % 30; Kurum içi eğitim: % 40 (Diller Akademisi derslikleri dışındaki dersler, ancak Berlin A / B bölgeleri dahilinde);
Berlin bölgesinde kurum içi eğitim (C bölgesinden itibaren): % 40 + ulaşım masrafları (0,70 € / km).

Almanca

1
2
3

Premium Businessprogramm
Çince*, Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Japonca*, Lehçe, Rusça veya İspanyolca için her seviyede kompakt, işle ilgili kurslar. (*Çince veya
Japonca ek ücret: % 25.)

€ 560

€ 1120

€ 1620

€ 2160

30 DB / Haftada

2-3

€ 840

€ 1680

€ 2430

€ 3240

40 DB / Haftada

2-3

€ 1080

€ 2160

€ 3120

€ 4160

50 DB / Haftada

2-4

€ 1350

€ 2700

€ 3900

€ 5200

60 DB / Haftada

2-4

€ 1560

€ 3120

€ 4680

€ 6240

isteğe bağlı
öğle yemeği:
60 € / Öğle
Yemeği

100 DB`den
itibaren

€ 34

€ 42

1-2

31-99 DB

€ 25

€ 40

20 DB / Haftada

4-30 DB

€ 30

Mesleki Dil II

Yemek

1-3 DB

€ 31

Mesleki Dil I

4 Hafta

100 DB`den
itibaren

€ 26

Standart

3 Hafta

31-99 DB

€ 28

Mesleki Dil II

2 Hafta

4-30 DB

€ 33

Mesleki Dil I

1 Hafta

1-3 DB

€ 35

Standard

öğretmen /
Haftada

100 DB`den
itibaren

€ 30

Mesleki Dil II

1 Katılımcı

31-99 DB

iki kişilik ders

Mesleki Dil I

2

4-30 DB

Özel dil eğitimi:
işletme, hemşirelik, tıp

sınava hazırlık

tek kişilik ders

Standart

2 DB deneme süresi

18

Standart dil
1-3 DB

Dil Grubu III

2 DB deneme süresi2

Dil Grubu I

Gruplar ve bireyler için canlı eğitim , size en son teknolojiyi kullanarak (talep üzerine ek diller mümkündür),
dünya çapında Almanca, İngilizce ve İspanyolca kursları sunuyoruz. Sanal sınıflarla öğretmenlerimizin
yardımı ile dil öğrenmeniz oldukça kolaylaşacaktır.
Bir kurs organize edildikten sonra istediğin zaman istediğin şekilde esnek ders süreleri mümkündür.
Derse katılmak için, katılımcıların düzgün bir Internet bağlantısına kamera ve kulaklık ve bir bilgisayara,
dizüstü bilgisayara veya tablete ihtiyacı vardır.
Daha fazla bilgi için, lütfen: online.languages@fuu.de

Önerilen kurs süresi:

Dil Grubu III
Mesleki Dil II

Dünya çapında canlı dil kursları

sınavlar
Bu kursun sonunda, talep üzerine, e uluslararası kabul görmüş bir sınav yapılabilir;
telc, TOEFL®, TestDaF, TOEIC®; 135 €
ile 220 € arası ücretler. F+U sertifikası ile
yerinde inceleme ve değerlendirme: 75 €.

www.fuu-berlin-languages.eu

Seviye1

DB/Kurs

DB/Hft.

A1

12:30-15:00

Kurs süresi2

15:00-17:30

13.01.-03.04.; 06.04.-03.07.; 06.07.-25.09.;
28.09.-18.12.

15

12:30-15:00

06.07.-25.09.; 28.09.-18.12.

30

08:00-13:30

13.01.-28.02. (1 Haftalık tatil dahil); 13.07.-21.08.

15
180

Kurs saatleri
Pzt.-Cu.

Ücret 2

€ 975

Talep üzerine diğer seviyelerde mümkündür, bu sayfada ayrıca “Kapalı gruplar ve özel dersler” programımıza bakınız.
Her pazartesi kursa katılım mümkündür, kurs ücreti ona göre hesaplanır.

1
2

Çocuk ve Gençlik Programı
• Kayıt ücreti (ilk defa katılımda): € 10.
• Eğitim materyali: Her seviye için 40 - 60 € (eKitap veya baskı versiyonu).
• Kurslar yıl boyunca, tatil dönemlerinde bile sadece iki haftalık periodlar halinde sunulmaktadır.
• Bu teklif, kapalı öğrenci gruplarına yöneliktir.
• En az katılımcı sayısı: 6
Çocuklar ve gençler için almanca, ingilizce veya ispanyolca kursları
Ders süresi (45 dakika)
kişi başı ücret

10 DB

20 DB

30 DB

50 DB

100 DB`den itibaren

€ 50

€ 95

€ 135

€ 210

€ 400

Diğer diller % 20 ek ücret: Fransızca, Çince, Rusça, İtalyanca, Portekizce, Japonca vb.

www.fuu-languages.eu
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Akşam Kursları

Yoğun Kurslar

„Sınıf arkadaşları harikaydı,
herkes arkadaş canlısıydı, çevre
gerçekten iyiydi, okulun konumu çok
merkezi, harika personel,
teşekkür ederim!“
Emilio, Şili, Kursno. 9

• Kayıt ücreti (ilk defa katılımda): € 40 (grup ders kayıtlarında, ikinci kişiden
itibaren: € 25 kişi başı, üç kişiden itibaren: € 20 /kişi başı, beş kişiden itibaren
€ 15 /kişi başı);
• Aile indirimi (sadece bu indirimden kardeşler ve Ebeveynler yararlanabilir.):
Tüm kurs ücretinden kişi başı % 10
• Bir öğretim birimi (UE) 45 dakikayı kapsar.
• Daha fazla Bilgi / Koşullar için ayrıca „Genel Bilgiler“, Sayfa 13, 15.

„Özellikle öğretmenlerin burada
kalifiye olmalarını sevdim.
Herkesin özel, yeni öğretim yöntemleri
ve teknikleri var.“
Yahia, Tunus, Kursno. 10

Dersin Adı

1

Temel Kurs
standart almanca

DB/
aylık

Katılımcı

Kurs Günleri
18:30-20:00

Standart Almanca; Farklı dil becerilerini homojen öğrenme gruplarında
öğretmek, A1`den C1 seviyesine
kadar

16

4-15

2

Temel Kurs artı
Modül Kursu

Temel Kursa ek olarak Modül Kurs

24

3

Modül Kurs
Gramer/konuşma

Temel kursta elde edilen dil becerilerinin geliştirilmesi (gramer ve
konuşma egzersizleri) A1’den C1
seviyesine

4

Yoğun Kurs
standart almanca

A1 seviyesinden itibaren Temel Kurs
ve Modül Kurslarının yanında flexible Bireysel Derste alabildiğiniz kurs

Seviye

Aylık ücret
1-5 Ay

6ve+ Ay

Kurs
Başlangıcı1

Pazartesi +
Perşembe

€ 125

€ 95

Her Pazartesi

4-15

Pazartesi + Çarşamba + Perşembe

€ 175

€ 130

Her Pazartesi

8

4-15

Çarşamba

€ 100

€ 75

Her Çarşamba

24 +
8 BD

4-15 +
BD

Pazartesi+ Çarşamba + Perşembe
Bireysel ders2

€ 350

€ 325

Her Pazartesi

Kurs başlangıcı: yıl boyunca her Pazartesi;
bilgisi olmayan katılımcılar için: 06.01., 03.02., 02.03., 06.04., 04.05., 02.06. (Salı), 06.07., 20.07., 03.08., 17.08., 07.09., 05.10., 02.11., 07.12.

Başlangıç seviyesi için kurs tarihleri: 13.01., 03.02., 02.03., 06.04., 04.05., 08.06. , 06.07., 20.07., 03.08., 17.08., 07.09., 05.10., 02.11., 07.12.
Bireysel dersler, öğretmenle randevuyla esnek bir şekilde yapılabilir.

2

Dersin Adı

Ders Tanımı

DB /
Hft.

Katılımcı

Kurs saatleri
(Pzt.-Cu.)

1-4 Hft.

5-11 Hft.

12-24 Hft.

25-39 Hft.

40+ Hft.

9

Temel Kurs
Standart
Almanca ya da
TestDaF / telc
C1 Hochschule
sınavılarna
hazırlık1

C1 seviyesinden itibaren
secmeli sınava hazırlık
kurslarından2, A1 ile C2
seviyesindeki homojen
öğrenme gruplarında
farklı dil becerilerinin
öğretilmes

20

4-152

09:00-12:15

€ 150

€ 135

€ 115

€ 110

€ 105

0

Temel Kurs +
Modül Kurs

Temel Kursa ek olarak
Modül Kurs I yada II

20 +
10

4-152

09:00-12:15
13:00-14:30

€ 195

€ 175

€ 145

€ 140

€ 135

-

Yoğun Kurs
Temel Kurs +
Modul Kurs
+ BD

Temel Kurs + Modül Kurs
+ Bireysel Ders

20 +
10 +
5 BD

4-15
+ BD

08:00-08:453
09:00-12:15
13:00-14:30

€ 350

€ 320

€ 310

€ 305

€ 300

=

Modül Kurs
I Dilbilgisi ve
Konusma

Pratik Konuşma ve
Dilbilgis. Eğitimi A1 ila C1
seviyesi

10

4-15

13:00-14:30

€ 110

€ 95

€ 85

€ 80

€ 75

q

Modulkurs II
sınava hazırlık1

DSH, TestDaF, telc C1
Hochschule hazırlık 2,
B2 seviyesini bitirdikten
sonra sınava hazırlık

10

4-15

13:00-14:30

€ 110

€ 95

€ 85

€ 80

€ 75

w

Mini grup

Öncelik 30 yaşından
üstünde, bireysel
danışmanlarla küçük
gruplarda, A2 ila C1
seviyesindeki öğrenciler
için uygundur.

20

4-6

09:00-12:15

€ 310

€ 290

e

Eğitim Tatili I

30

4-15

09:00-12:15
13:00-14:30

€ 255

r

8

40
(dahil
10
BD)

Maksimum 2 Hafta
4-15
+ BD

09:00-12:15
13:00-16:153

€ 550

TestDaF hazırlık kurslarımız gerçek sınav haftasından dört hafta önce başlar ( 13.01, 23.03, 04.05, 22.06, 10.08, 12.10); Standart Almanca kurslarımız
öncesi ve sonrasında devam edilebilir. Yeterli talep varsa, telc C1 Üniversitesi sınavına hazırlık, ilgili sınav haftasından iki hafta önce yapılır (s. 17 ve
42 f tarihlerinde).
2
TestDaF ve telc C1 Hochschule sınavlarına hazırlık kurslarında maksimum katılımcı sayısı bazı durumlarda aşılılabilir.
3
Öğretmenle görüşülerek bireysel ders saatleri size özel ayarlanabilir.

İngilizce

5
6
7

Eğitim Tatili II

Eğitim Tatili sadece
Baden-Württemberg,
Hessen Bremen ve
Rheinland-Pfalz.
Eyaletlerinde geçerlidir.
A1-C1 seviyesinde

Maksimum 11 Hafta

1

Geceleri Sony Center’da, Potsdamer Platz

Aylık ücret

Seviye

DB/
aylık

Katılımcı

Kurs Günleri
18:30-20:00

1-5 Ay

6ve+ Ay

Kurs
Başlangıcı1

Temel Kurs
standart
ingilizce

Standart İngilizce, Farklı dil becerilerini homojen öğrenme gruplarında
öğretmek, A1`den C1 seviyesine kadar

8

4-10

Pazartesi

€ 100

€ 80

Her Pazartesi

Temel Kurs artı
Modül Kursu

Temel Kursa ek olarak Modül Kurs I
yada II.

16

4-10

Pazartesi +
Perşembe

€ 150

€ 120

Her Pazartesi

Modül Kursu
standart
ingilizce

Temel kursta elde edilen dil becerilerinin geliştirilmesi (gramer ve konuşma
egzersizleri). A1’den C1 seviyesine

8

4-10

erşembe

€ 100

€ 80

Her Perşembe

Yoğun Kurs
standart
ingilizce

A1 seviyesinden itibaren Temel Kurs
ve Modül Kurslarının yanında flexible
Bireysel Derste alabildiğiniz kurs2

16 +
16 EU

4-10
+ EU

Pazartesi +
Perşembe Bireysel
ders

€ 475

€ 420

Her Pazartesi

Dersin Adı

Esnek kurs süresi (Haftalık Ücretler)

Kurs
no.

1

Kurs
no.

„İnsanlar, öğretmenler
ve şehir eşsizdi.
Geri gelmeyi çok isterim.“
Fernando, Meksika,
Kursno. 9

Almanca

Almanca
Kurs
no.

• Kayıt ücreti (ilk defa katılımda): € 40 (grup ders kayıtlarında, ikinci kişiden itibaren:
€ 25 kişi başı, üç kişiden itibaren: € 20 /kişi başı, beş kişiden itibaren € 15 /kişi başı);
• Aile indirimi (sadece bu indirimden kardeşler ve Ebeveynler yararlanabilir.):
Tüm kurs ücretinden kişi başı % 10
• Bir öğretim birimi (UE) 45 dakikayı kapsar.
• Daha fazla Bilgi / Koşullar için ayrıca „Genel Bilgiler“, Sayfa 13, 15.

„Harika bir deneyim!
Personel misafirperver ve yardımsever
öğretmenler mükemmel ve diğer
öğrenciler dünyanın her yerinden geliyorlar.
Gerçekten çok eğlendim.“
Edward, ABD, Kursno. 10

Başlangıç seviyesi için kurs tarihlerini lütfen sorunuz.
Bireysel dersler, öğretmenle randevuyla esnek bir şekilde yapılabilir.

1
2
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Grup Fırsatları, Deneme Eğitimi
İngilizce, Almanca artı İngilizce

Okul gezileri, grup seyahatleri

Kurs başlangıcı: 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08. (ek başlangıç tarihlerini sorunuz);
No. 17: Almanca ön biligisi olmayan katılımcılar: 06.07., 20.07., 03.08., 17.08. (ek başlangıç tarihlerini sorunuz).

Almanca dil bilgisini derinleştirmek ve Alman kültürünü Almanya’nın en cazip metropolünde yaşamak isteyen
en az yedi kişilik gruplara yönelik okul gezileri tüm yıl boyunca grup teklifleri sunuyoruz. Grup katılımcılarının
özel ilgi alanlarına göre önceden uyarlanabilen çeşitli kültürel programımız sayesinde çeşitlilik sağlanmaktadır.
Resida veya ev sahibi ailelerde, yemekli veya yemeksiz konaklamalar ve çeşitli transfer seçenekleri, mükemmel dil seyahatinizi tamamlar.

Kurs
no.

Dersin Adı

Ders Tanımı

DB /
Hft.

katılımcı

Kurs saatleri
(Pzt.-Cu.)

Flexible Kursdauer
(Gebühren je Woche)
1-4 Hft.

5+ Hft.

t

Almanca (temel kurs) artı
Ingilizce (temel kurs)

yoğun ana kurslarda Almanca (No. 9) ve
İngilizce (No. 18) paralel öğrenim imkanı,
uluslararası kabul görmüş sınavlara hazırlık
(telc, TestDaF, TOEFL®) mümkündür.2

20 + 15

4-15

09:00-12:15
13:00-15:30

€ 245

€ 230

y

Temel kurs
standart ingilizce

Homojen öğrenme gruplarında farklı dil becerilerinin öğretilmesi; B1 ile C1 seviyesinde

15

4-10

13:00-15:30

€ 135

€ 125

uzmanlık kursu
Temel Kurs Standart İngilizce + Bireysel İngilizce
kursu

Grup ve bireysel derslerin bir kombinasyonu,
örneğin TOEFL® sınavına hazırlık 2

10 BD
+ 15

BD +
4-10

10:30-12:151
13:00-15:30

u

Grup liderleri için ücretsiz teklifler
• Müsaitliğe bağlı olarak Almanca veya İngilizce dil kursu)
• Konaklama: ortak dairelerimizden birindeki oda (aile yanı konaklama, hostel, kampüs veya apartman dairesi
konaklama ı yalnızca liste fiyatı geçerlidir)

Genel bilgi
€ 365

€ 350

Öğretmenle görüşülerek bireysel ders saatleri size özel ayarlanabilir
TOEFL®, telc ve TestDaF sınavları doğrudan bizde katilabilirim (daha fazla bilgi sayfa 17).

1
2

• Grup başına işlem harcı: 100 €
• Ücretsiz ek hizmetler: seviye tespit sınavları, ara testler, katılımcı sertifikası, kampüs kütüphanesi, okuma
odası ve bilgisayar iş istasyonları, WLAN.
• Özel indirimler: 26 Temmuz - 28 Kasım arasındaki tüm grup rezervasyonlarında, konaklama ve transfer
hariç tüm modüllerde% 10 özel indirim uygulanır.

Gençler (14+) ve yetişkinler için Almanca ve İngilizce kursları
Eğitim materyali (fotokipi): Katılımcı başına 10 €. Kitaplarla çalışmayı tercih edenler, eğitim materyallerini
okulda ayrıca satın alabilir; iki ders kitabı, kursun seviyesine ve dile bağlı olarak 30 ile 60 € arasında değişmektedir, Almanca (A1-C1); İstek üzerine İngilizce.
DB / Hft.

Kurs saatleri
(Pzt.-Cu.)

Haftalık Ücretler
ve Kişi başı

Almanca

20

09:00-12:15

€ 140

Almanca

30

09:00-12:15
13:00-14:30

€ 175

İngilizce

15

09:45-12:15 veya
13:00-15:30

€ 125

20 + 15

09:00-12:15 (A)
13:00-15:30 (İ)

€ 225

Diller

Almanca + İngilizce

Konaklama ve İkram Servisi
Check in, pazar günleri (12: 00’dan sonra), check out cumartesi günleri (10: 00’a kadar) . Özel banyolu tek ve /
veya hostel odaları ek ücrete tabidir. Çift kişilik ve ortak odalarda konaklama. Konaklamalarımız hakkında daha
fazla bilgi için sayfa 23’e bakınız.
Ikram servisi (Pazar akşamı ile cumartesi sabahı): Tüm yemekler okula veya konaklama yerine yakın olacaktır,
kampüste, ortak restoranlarda veya ev sahibi ailede. Geziler sırasında ve haftanın günleri veya günün saatleri
hariç olmak üzere, grubun kendisi yiyecek sağlar, seçenekler ve ücretler s. 30.
konaklama türü
(Çift kişilik ve ortak odalar)
F+U Konut Toplulukları

Saray ve Park Sanssouci (Fransız “endişelenmeden”) Potsdam’da, Berlin’in
önünde (1745 yılında inşa edilmiştir). Prusya Kralı Frederick II’nin rokoko tarzında bir yazlık saray olarak imza eskizlerine göre inşa edilmiş, şimdi UNESCO
Dünya Mirası Listesi’nde ve “Versailles Prusya” olarak kabul ediliyor.
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donanım
Banyo ve mutfaklar birkaç
oda tarafından paylaşılır, toplu
taşıma araçları ile varış maks.
50 dakika.

F+U Campus-Residans*

Okul binasında merkezi
yaşam, Potsdamer Platz
yakınında. Duşlar, tuvaletler,
tüm yaş gruplarındaki diğer
F+U öğrencileri ile paylaşılan
mutfaklar.

F+U Aile yanı konaklama

Berlin ev sahibi bir aile ile paylaşılan mutfak ve banyo, toplu
taşıma araçları ile varış. maks.
50 dakika.

Ikram servisi

Haftalık Ücretler
ve Kişi başı
€ 75

Dahil değil
(İsteğe bağlı
ikram servisi
seçenekleri,
yukarıya bakın)

Yarım pansiyon
(kahvaltı + aile ile
akşam yemeği)

€ 115

€ 200

*Özellikle yaz aylarındaki yoğunluk nedeniyle. Önceden zamanında rezervasyon yapılmasını öneririz.
Konaklamalarımız hakkında daha fazla bilgi için: s. 29. İstek üzerine otel ve gençlik yurdu gibi özel konaklama
yerleri. Size özel bir teklif sunmaktan memnuniyet duyarız: languages.berlin@fuu.de

www.fuu-berlin-languages.eu
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Özel servisler, özel kurslar
Konaklamanıza ve konaklama yerinizden transfer

Ders Turu

Check-in, pazar günleri (12: 00’dan sonra), check-out cumartesi günleri (10: 00’a kadar)1
Kişi başı

mesafe
Merkez Istasyon2
Tegel Havaalanı / Funkturm Otobüs
Terminali (ZOB)3
3

Schönefeld Havaalanı3

Akademi, yoğun Almanca derslerini Berlin ve Heidelberg’de alma imkanı sunmaktadır. Ek bir ücret ödemeden, iki okulda dil programınızı tamamlayabilirsiniz. Hangi dersi ne zaman ve nerede almak istediğinizi bize
bildirmeniz yeterlidir. Dil kursları her iki F+U okulunda daima bir okul değişikliği olanak sağlaması şeklinde
tasarlanmıştır. Derslerimizi Turu Programımızla katılmaya karar verirseniz, iki haftalık değişim süresi ve 100 €
tutarında harç karşılığında (konaklama imkânılarına bağlı olarak) ile değişiklik yapabilirsiniz.

4

7-15 katılımcı

16+ katılımcı

Einfach

€ 20

€ 20

Hin und zurück

€ 35

€ 30

Einfach

€ 40

€ 30

Hin und zurück

€ 70

€ 60

Einfach

€ 60

€ 45

Hin und zurück

€ 95

€ 80

Kurumsal Dil Eğitimi (şirket eğitimi)
2013’ten beri Berlin’deki F+U Diller Akademisi uluslararası diplomatik temsilciliklerde, federal ajanslar, global emlak ve sigorta şirketleri ile üst lüks segmentteki seyahat acenteleri ve yenilikçi FinTech start-up’larında. Kurumsal Dil Eğitimi, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince ve Rusça dahil olmak
üzere 20’den fazla dilde şirketlere ve kuruluşlara özel dil eğitimi vermektedir. Modüler yapıları sayesinde,
dil eğitimi belirli bir sektör veya iş sektörünün özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Eğitimler, kurum içi veya
okulumuzda grup kursları, bire bir dersler, günlük seminerler veya haftasonu workshop şeklinde olabilir.
Kurumsal Dil Eğitimi, aşağıdaki odak noktalarını sunar:
• Sektöre özel terminoloji
• telefon görüşmeleri
• Ticari yazışmalar, e-postalar ve raporlar
• Sunumlar, açılış konuşmaları
• Toplantılar ve müzakereler
• Kültürlerarası anlayış ve iletişim stratejileri
• Dilbilgisi ve kelime bilgisi
Fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. S. 18.

hafta içi sadece istisnai ve ek ücret karşılığında transferler yapılır: % 15 ekstra ücret
Europaplatz kuzey girişindeki buluşma noktası
3
Önceden bildirilen yerde buluşma noktası
4
Yalnızca ortak varış ve / veya kalkış için indirim.
1
2

Kültürel program, geziler
Okulun sunduğu sık sık ücretsiz kültürel ve boş zaman etkinliklerine ek olarak (bkz. Sayfa 5 ve
27), özel faaliyetlerin organizasyonu ek bir ücret karşılığında mevcuttur. Gruba F+U personeli
veya uzman personel eşlik edecektir (tur rehberleri veya eğitmenler ). Spreewald’da şirket turları
ve spor aktiviteleri, Hamburg, Leipzig ve hatta Kopenhag’a günübirlik gezilerin yanı sıra konser
veya açık hava sinema , bisiklet veya tekne turları da mümkündür. Size grubunuza ve ilgi alanlarına veya öğrenme hedeflerine göre kişiselleştirilmiş bir teklif sunmaktan memnuniyet duyarız:
languages.berlin@fuu.de

„2017’den bu yana F+U
Berlin’deki çalışanlarımız için
dil eğitimi alıyoruz. Eğitimin kalitesi
ve organizasyondaki esneklikten
çok memnunuz. “
Marc Vollmer, Direktör / Office Leasing Berlin
Eş Başkanı, CBRE.
Kurumsal Dil Eğitimimemnunuz.

Sınava hazırlık Müzik Akademisi
Ortağımız INKLANGART Müzik Akademisi ile işbirliği içinde artık konservatuar seviyesinde birinci sınıf
piyano dersleri (Hanns Eisler Müzik Akademisi ve UdK Üniversitesi öğretim görevlileri ile bireysel eğitim).
Kurs başına yaklaşık 110 € ‘dan başlayan dersler; Prova odaları saatlik ücreti 6 ile 11 € arasındadır.
Yoğun dil kurslarımıza gelen ziyaretçiler, öğrenci kimliğimizi sunduktan sonra tüm INKLANGART hizmetlerinde özel% 10 indirim alırlar. İşlem ücreti: 35 €.

Kurs à la carte (Spor, Müzik ve dahası)
Yoğun Kurslara paralel olarak Yerel Spor Kulüpleri müzik okulları ile birlikte size özel kurslar.
Seçenekler: Futbol, Hentbol, Masa Tenisi, Tenis, Basketbol, Çim Hokeyi, Buz Hokeyi, Rugbi ve diğer
sporlar, müzik dersleri, çiçekçilik .
Antremanların ayrıca fatura edileceğini unutmayın. Ücret resevasyon yaptığınız saat sayısına dahası, faaliyetin türüne bağlıdır. Spor dersleri için, üyelik ücreti küçük bir ücret karşılığında spor kulübüne ödenecektir.
işlem harcı: € 250 (Başarılı bir arabuluculuk garanti edilemez. Başarısızlık durumunda Ücretin sadece €
150 iade edilecektir.)

Oturma izni İşlemleri Servisi

Deneme eğitimi aol@hwtk

(Yabancilar subesinde adress kaydı, sağlık sigortası ve daha fazlası)
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen ve oturum vizesi olmak zorunda olan öğrecilerimiz için Almanyaya geldiğinizde bu hizmetleri alabilirsiniz: Hemen hemen tüm resmi konularda, rahatça belediyede
adres kaydı veya değişik yapılması, banka hesabı açılması veya aktivasyonu için randevu alınması ve
danışmanlık yapılması, Alman sağlık sigortası yapılmasına yardımcı olmak,vize uzatma hakkında genel
bilgi ve yabancılar ofisine verilecek belgelerin incelenmesi
işlem harcı: € 275 (tek servis örneğin yabancılar ofisi başvuru kaydına ayrı başvurabilirsiniz sadece €
85`dur).

Gruplarına ve bireysel programlarına ek olarak, Berlin’deki F+U academy of
Languages , kurum içi F+U hwtk universitesi ile işbirliği içinde, aşağıdaki
alanlarda üniversite düzeyinde özel tanıtım kursları sunabilir
• ekonomi
• Uluslararası Yönetim
• Pazarlama ve Dijital Medya
• Otel endüstrisi ve turizm
• Matematik
• Spor Yönetimi
• Ekonomik bilgisayar bilimi
• Hukuk
ve yan dalları. Dersler hem öğleden sonralarda hem de Berliner Bildunsgcampus’ta akşamları
ve modern Flow-Studios’umuz aracılığıyla sanal olarak online çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir. Eğitim dili olarak sunduğumuz: Almanca, Basit Almanca, İngilizce. Giriş kursları ve ek dil
eğitimi arasında geçiş yapmak (örneğin, üniversite için İş İngilizcesi veya Almanca) da mümkündür (aşağıdaki örneğe bakınız). Kursun sonunda belirtilen derslere katılım sertifikası mevcuttur.
Fiyatlar ve istek üzerine daha fazla bilgi: languages.berlin@fuu.de

Yükseköğretim Danışmanlığı
Bir Alman üniversitesinde lisans programına başlamak isteyen öğrencilerimize yükseköğretim danışmanlık
hizmeti sunuyoruz. Servis en fazla üç üniversitenin, motivasyon ve özgeçmiş mektupları düzeltilmesi belgelerin incelenmesini içerir ve uygun üniversiteler / bölümler, seçiminde yardımını da içerir.
Ön koşul: Öğrenciler kendi ülkesinde Yükseköğretim kabul yeterliliği gereklidir.
Ücret: € 300

Örnek ders planı
Pazartesi
09:00-12:15
13:00-15:30

16:00-17:30
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Sali

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Açık Almanca dersleri A2 (20 ders saati / haftada)
bireysel kurs
İş İngilizcesi
B2 (6 ders saati /
haftada)

Deneme eğitimi
aol@hwtk
“Yeni başlayanlar
için programlama”
ücretsiz F+U
kültür aktivitesi
(örneğin Müze)

bireysel kurs
İş İngilizcesi
B2 (6 ders saati /
haftada)

Deneme eğitimi
aol@hwtk
“Temel Pazarlama”

Özel
F+U boş zaman etkinliği,
örneğin Potsdam Gezisi

www.fuu-berlin-languages.eu

www.fuu-languages.eu
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EÖzel öğrenci tavsiyesi hwtk

Staj Seçenekli Dil Kursları

Dil okulumuz aynı zamanda Berlin’deki F+U şirketler grubunun, devlet tarafından onaylanan hwtk Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluslararası Ofisidir. B.A. İşletme ve otel ve turizm yönetimi veya
pazarlama iletişimi ve dijital medya gibi üç geçirgen çalışma modelinin yanı sıra (çift, tam zamanlı,
uzaktan öğrenme) seçnekler öğrencilere mümkün olan en büyük planlama esnekliğini sağlayacaktır.
Uluslararası İşletme (B.A.) yeni programımız, üniversitenin profilini, yurtdışında entegre bir konaklama
ile çekici bir İngilizce dili degisim programıyla ile tamamlamaktadır; New York veya Dublin’de.
Dil okulumuz hwtk’teki tüm başvuru süreçlerinde ücretsiz olarak yardım eder.
Dil kurslarımız ve özel F+U dil sertifikalarımız (özel fiyat: 75 €), hwtk üniversitesine giriş için yeterlidir. Daha
fazla bilgi için: international.support@hwtk.de

Staj için başvurular (zorunlu staj olmadığı zaman maks. 3 aydır) tercih edilen başlangıç tarihinden en az sekiz hafta önce yapılmalıdır.
Koşullar: En az iki haftalık yoğun kurs ve ara dil becerilerinin Durumu (diğer Stajlar için B1, F+U için A1 seviyesi yeterlidi). Avrupa Birliğine üye olmayan
ülkelerden gelen başvuru sahipleri örn. Staj için bir çalışma iznine sahip bir çalışma tatil vizesi gereklidir. Tüm adaylar ayrıca stajın neden yapılğını ispat
etmek zorundalar. Örneğin ispat Öğrenci belgesi, Transkript veya Okul sertifikası ile yapilabilir.
işlem harcı: € 350 (Başarılı yerleştirme garanti edilemez.)

Şartlı Kabul

kültür programı
Gruplara okul çalışanı eşlik eder. Ücretler, aksi belirtilmediği sürece, yalnızca seyahat ve personel
ücretlerini içerir. Etkinliklerin duyurusu okuldaki bildirimler aracılığıyla ve çevrimiçi olarak news.
fuu-languages.berlin adresinde gerçekleştirilir. Asgari katılımcı sayısı belirtilir.

En az 12 haftalık kurs alan öğrencilerimize üniversiteye başvuru ve Şartlı Kabul vize başvurusu desteği
sunuyoruz. En fazla iki üniversitenin, öğrencilerin başvuru belgelerini kontrol edilmesi, motivasyon ve özgeçmiş düzeltilmesi ve üniversite ile iletişim hizmeti veriyoruz
Kabul şartları: Kendi ülkenizde yükseköğretime giriş yeterlilik belgesi
Ücret: € 550, Üniversitenin olası işlem ücreti dahil. (Başarılı kabul garanti edilemez. Başvuru üniversite tarafından reddedilirse, aldığımız ücretin € 200 geri ödenir. Üniversitenin işlem ücreti iade edilmez)

Örnekler

süre

ücretler

Berlin şehir merkezi üzerinden tarihi oryantasyon turu

2 saat

ücretsiz

Düzenli F+U “Stammtisch”

2 saat

ücretsiz

Berlin’in şehrin en güzel bölgelerinde bisiklet turları

2 saat

ücretsiz

2-3 saat

ücretsiz

Spree nehrinde tekne gezileri (sesli rehber dahil)

2-3 saat

16 Euro‘dan
baslayan fiyatlarla

Müze ziyareti2

2-3 saat

2 Euro‘dan
baslayan fiyatlarla

Sinema/açık hava sineması

2-3 saat

7 Euro‘dan
baslayan fiyatlarla

Berlin hayvanat bahçesi/Tierpark

2-3 saat

15 Euro‘dan baslayan fiyatlarla

Geziler (Yarım gün)3

5 saat

20 Euro‘dan
baslayan fiyatlarla

Günübirlik geziler4

8 saat

30 Euro‘dan
baslayan fiyatlarla

Spor

F+U Berlin’deki hwtk Üniversitesi’ne giriş yapmak, zaten dil okulumuzda yapıldığı takdirde, Berlin dil okulumuzun müşterileri için tamamen ücretsizdir.
Yurtdışından da Yüksek Lisans başvuruları için hwtk Şartlı Kabul de ücretsiz
alınabilir.

1

Futbol turnuvası, buz pateni, bisiklet turu, mini golf, vb
Alman Tarihi Müzesi, Duvar Müzesi, Terörün Topografyası, Berlin Musevi Müzesi, Neues Müzesi, Berlin Duvarı Anıtı, Alman Teknoloji Müzesi, DDR
Müzesi, Yeni Ulusal Galeri, Doğal Tarih Müzesi, Berlin-Hohenschönhausen Anıtı, Resim Galerisi, Eski Ulusal Galeri, Berlin Underworld Müzesi, vb
3
Potsdam, yüksek tel bahçesi, anıt Sachsenhausen, Filmpark Babelsberg, vb
4
Spreewald, Hamburg, Leipzig, Dresden, vb
1
2

Berliner Dom
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Konaklama hakkında bilgiler
Bilgisayar kullanımı, internet, wi-fi, fotokopi
makinesi, yazıcı

Charlottenburg Sarayı (17. / 18. yüzyıl) - Residence
Frederick II (“The Great”) ve diğer Prusyalı hükümdarlar.
Popüler Kraliçe Sophie Charlotte’un (1705) ölümünden sonra,
kale ve çevre köy Lützenburg’u aldı. Onun adı bugün hala
geçerli: Charlottenburg.

Check-In Check-out

• Tüm F+U konaklama birimleri çoğunlukla internet erişimi ile donatılmıştır. Lütfen bunun okul tarafından sağlanan ücretsiz ve
gönüllü bir hizmet olduğunu ve ağ kapsamı veya sağlayıcı tarafında ve geçici arızalarda yapısal dalgalanmalar olabileceğini
unutmayın. Yaz aylarında veya daha büyük grup varışlarında,
gerektiği kadar ilave oda kiralarız; Wi-Fi ile ilgili bilgiler istek
üzerine mevcuttur.
• Ev sahibi ailemizden bazıları, ek bir ücret karşılığında bilgisayarlarının veya Wi-Fi ağlarının ortak kullanımına izin vermektedir. İstek üzerine kesin bilgi alacaksınız.
• Okul saatleri boyunca (bakınız sayfa 13) bilgisayar labratuar
bilgisayarlarını ücretsiz internet erişimi olan kütüphanede (EC)
okuma odasında ücretsiz kullanabilirsiniz. Okul binası genelinde hızlı, geniş bant Wi-Fi erişimi ücretsizdir.
• Her durumda, Alman İnternet yasası ve kendi kurallarımız dikkate alınmalıdır.
• F+U eğitim kampüsünün zemin katındaki öğrenci fotokopi makinesi kopyalamak veya yazdırmak için kullanılabilir (USB bellek ile). Bunu yapmak için, bir kopya kotasının öncelikle zemin
katındaki kampüs kütüphanesinden satın alınması ve oluşturulması (silinmesi!) gerekmektedir.

Konaklama yerlerimizin güncel bir listesini aşağıdaki linkte bulabilirsiniz: zimmer.fuu-languages.berlin

Odaların ve ortak alanların temizliği

Reinickendorf

Spandau

1
4

CharlottenburgWilmersdorf

Pankow

Lichtenberg

Mitte

36
7
5 FriedrichshainKreuzberg

MarzahnHellersdorf

TempelhofSchöneberg

SteglitzZehlendorf

Neukölln

Treptow-Köpenick

2
1 Tegel Havaalanı
2 Schönefeld Havaalanı
3 Berlin Merkez İstasyonu
4 otobüs merkez durağı
(ZOB)

5 F+U Akademi Pansiyonu
6 F+U Berlin Campüsü
Residansı

7 Örnek öğrenci evi ve özel
daireler

Taşınma (Check-in ): Pazar günleri (10: 00-21: 00).
Saat 21: 00’den sonraki varışlar, sadece istisnai durumlarda
ve varıştan önce en geç € 50 tutarındaki ek bir ücret karşılığında, en geç varış tarihinden önceki Cuma günü (14:00)
onay verildikten sonra mümkündür. Zaten Cumartesi günü
(13:00-18:00) yapılan girişler daha önce onaylanmış ve faturalandırılmış ve “ekstra gün” olarak ödenmiş olmalıdır (bkz.
Sf. 31 ff.)
Check-out: Cumartesi günleri (12: 00’a kadar).
Pazar gününe kadar olan (en geç saat 10:00’a kadar) alıntılar önceden onaylanmalı ve “ekstra gün” olarak ücretlendirilmeli ve ödenmelidir (bkz. S. 31 ff.).
• Lütfen varış saatinizi bildirmeden önce en geç taşınmadan önceki Cuma günü14: 00’dan önce haber verilmesi gerekmektedir. Bilgileriniz bize daha sonra ulaşırsa, istenen zamanda
anahtar teslimini garanti edemeyiz.
• Yarım saatten fazla bir gecikme süreniz varsa, lütfen telefonla
anahtar teslimi için adı geçen ilgili kişiyle veya ev sahibi ailenizle iletişime geçin.
• Kira tutarının hesaplamasında, konaklamanın bulunduğu yer
(okula uzaklık veya bölgenin çekiciliği) ve konaklamadaki ekipmanlarından karışık bir hesaplama ile olmaktadır. Her durumda, tüm konaklama yerlerimizin, daha yüksek kategorilerin bile
olsa, “öğrenci” karakterine sahip olduğuna dikkat edilmelidir.

temizlenmesi ve toplanması gerekmektedir. Mutfaklar ve banyolar temiz tutulmalı, çöpler düzenli olarak atılmalıdır. İlgili olmayan
mobilyalar / hacimli atıklar taşınmadan önce kiracı tarafından atılır. Tüm oda arkadaşları arasında açık ve adil bir düzenli temizlik
planı tavsiye ediyoruz. Ortak alanlar F+U tarafından haftada en
az bir kere temizlenir.

Çamaşırlar temizlik
• Aile yanında Konaklama: çamaşır makinesini genellikle haftada bir veya iki kez ücretsiz kullanılır.
• F+U Hostel ve F+U Kampüsü: F+U Hostel veya Kampüs sakinlerine özel çamaşır ve kurutma makinesi bulunmaktadir.
• Ortak apartman ve apartmanlar: çamaşır ve kurutma makineleri ücretlidir.
• Yatak çarşafları, havlular: Yatak çarşafları bir kez taşındığında temin edilir, lütfen havluları getirin.
• Mutfak eşyaları, çatal bıçak takımı, tabaklar ve tabaklar:
Ortak ve ortak yemekler ortak dairelerde paylaşılmaktadır.
Pansiyon ve kampüste, her oda için, tabak ve çatal-bıçak takımı içeren yemek odalarında ayrı ayrı kilitlenebilir dolaplar
mevcuttur. Bölmeler ve bulaşık setleri check out`ta tamamen
temizlenmeli ve dolaplar boşaltılmalıdır.
• Çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, hijyen malzemeleri: Sabun, duş jeli, bulaşık deterjanı ve tuvalet kağıdı gibi tüketim malları kendiniz temin etmelisiniz.

park
F+U hostelimizin konukları araçlarını korumasız olarak park edebilirler ancak evin sokak avlusuna kapalı olabilirler. Haftalık ücret: 25 €. İstek üzerine diğer F+U konaklama yerlerine yakın park
yerini sorunuz.
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Konaklama iyatları
Ikram Servisi , Food Court

Kira uzatma, yer değiştirme, sonlandırma

• Tüm konaklama yerlerimiz ortak veya özel mutfaklarla donatılmıştır. Ev sahibi ailelerle birlikte yemek servisi rezervasyona
göre yapılmaktadır.
• Ortak restoranlarda (Pazar- Cumartesi) kupon sistemi aracılığıyla partner restarantlardan veya okul kafeteryamızda mevcut
olan yemekler: Kahvaltı: 70 € / haftalık; Öğle yemeği: 110 € /
haftalık; Akşam Yemeği: 145 € / haftalık. Her biri su / alkolsüz
içecek veya bir fincan kahve veya çay ücrete dahildir.
• Okulun yakınında sayısız restoran ve bistro bulunmaktadır. Potsdamer Platz’da 30’dan fazla aperatif veya gastronomik olarak
çeşitli alışveriş merkezleri ile yakındaki Mall of Berlin’in çeşitli
food Courtunu tavsiye ediyoruz (bkz. S. 3).

Ev Kuralları (Özet):
• Tüm F+U birimlerinin odalarında kampus avlusunda, balkonlarında ve teraslarında sigara içmek kesinlikle yasaktır • Mutfak ve banyo temiz tutulmalı, bulaşıkların hemen durulanması ve toplanması gerekir.
• Gece dinlenme saatleri 22:00-06:00 saatleri arasında yasal
olarak korunmaktadır (federal devlet yasasina göre). Bu saatler
arasında, tüm kiracılar gürültüyü azaltmalıdır.
• Ziyaretçiler sadece 22:00’a kadar konaklama yerimizde kalabilir. Daha sonra bulunan ziyaretçiler, bir gecede kayıtlı olmadığı
misafirler olarak kabul edilir.
• Bir gecede arkadaşlarını davet etmek istediğinizde, bu durum
konaklama departmanı ile önceden netleştirilmelidir. Bir gece
için kişi başı 10 € ücret uygulanır. Kayıtlı olmayan gecelik konuklara en az bir haftalık kira cezası ödenmesi gerekmektedir.
Misafirlerden ev kiralayan sorumludur.
• Ev kurallarının ihlali için para cezası verilebilir, tekrarlama durumunda konaklama ve dil kursunu bildirimde bulunmaksızın iptal
etme hakkımızı saklı tutarız.
• Aile yanında konaklama, ev sahiplerinin kuraları geçerlidir.
Taşınırken tüm ev kuralları size bildirilecektir.

(Hostel, kampüs, ortak daire, özel daire, Aile yanı konaklama)
Kira uzatma başvuruları dört hafta önce yaılmalıdır.
Kira uzatması hiçbir zaman garanti edilemez. Dört haftalık
süreye rağmen, önceden rezerve edilmiş konaklama biriminin tüm odalarının yeniden kiralanmış olması durumunda, başka bir konaklama biriminde bir odanın sağlanmasını garanti ediyoruz. Bu durumda,yşksek kategorı ücreti
alınmayacaktır. Sözleşme sonunda 14 günden daha kısa
sürede yapılan yenileme talepleri için 50 € işlem ücreti talep ediyoruz.
Taşınma (isteğiniz üzerine): 60 €.
Sözleşmenin sona ermesi: Sözleşmeyi imzalayan taraflarca sınırlı bir süre için sadece belirli bir süre için tamamlanmış sözleşmenin normal sona ermemesi durumu söz
konusu de, sözleşmenin erken bir şekilde sona ermesi istisnayi durumlar hariç tutulmuştur (§ 542 II BGB). Biz bazı
koşullar altında , sözleşmenin sona erme tarihinden önce
sona ermesine izin veriyoruz:
a. Taşındıktan sonra Salı 15: 30’a kadar. Maliyet: bir kiralama haftası.
b. Bu süreden sonra, yalnızca dört tam kiralama haftası
bildirim süresi (Pazar-Cumartesi), ayrıca 75 € iptal ücreti.
c. Yönetim ücreti iade edilmez.
F+U tarafından iptal onaylanmasi içindurumunda avans
kira ödemeleri, sözleşmenin yeni kabul edildiği tarihten ek
olarak a, b ve c. Söleşmenin Fesihin sekreterliğin mesai
saatleri içerisinde yazılı yapılması gerekmektedir (Bildungscampus, 5. kat).
Aile yanı konaklama değişikliği başvurusu diğer konaklama kategorilerden birine veya diğer ev sahibi ailelerin
müsaitlik durumuna bağlı olarak en az iki haftalık önce
yapılmalıdır.

• İşlem harcı: 80 €; Depozito: 150 € (Çıkıştan önce en geç Çarşamba günü saat 16:00`a kadar para iadesi için bizimle iletişime geçin).
• Ev sahibi ailenin veya konaklama yerinin adı ve adresi, taşınmadan en geç en geç Pazartesi gününe kadar verilecektir.
• Çift kişilik odalar (ÇK) yalnızca birlikte rezervasyonda seçilebilir.
• Sadece 2-3 yataklı ortak odalarımız (ÇYO), 18 yaşından büyük öğrenciler icin mevcuttur ; Yurtlarda her zamanki gibi karma bir doluluk gerçekleşir
(cinsiyet ayrımı yoktur). Paylaşılan odalarımızda (gruplar, aileler) birden fazla yatak rezervasyonu yaparken aynı odada veya konaklama biriminde
konaklama garanti edemeyiz. Bu nedenle size özel bir dairenin rezervasyonunu öneriyoruz.
• Kadınların paylaşılan daireleri: ek bir ücret karşılığında (% 25) yalnızca kadınlarla paylaşılan dairelerde, yalnızca kadınlarla paylaşılan bir banyoda
konaklama garanti ediyoruz.
• varışta gecikme, vize sorunları: Varışta öngörülmeyen bir değişiklik olması durumunda; Gecikmeli vize alinmasi durumunda endişelenmenize
gerek yok. Tam konaklama, daha önce rezerve edilmiş bir konaklama kategorisinde yer olmasa dahi, başka bir konaklama yerinde konaklama garanti
ediyoruz. Daha düşük bir konaklama kategorisi için ortaya çıkan fiyat farkı iade edilir. Ancak, yüksek kategorilerde ek ücret istenmez .
• Ortak dairelerimiz, dairelerimiz, hostelimiz ve kampüsümüz hakkında daha fazla bilgi ve bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: z

Paylaşımlı daireler (WG)
Bütçe bütçeli konaklama tesislerimizde tam donanımlı ortak mutfaklar bulunmaktadır. Banyolar diğer F+U misafirleriyle paylaşılmaktadır. Çamaşır
makineleri (ücretli) mevcuttur. WLAN genellikle ücretsizdir. Her zaman yürüme mesafesinde alışveriş imkanı bulunmaktadır. Tüm paylaşılan daireler
okula en fazla 50 dakikalık bir seyahat mesafesindedir1.
Haftalık kira ve yatak başına2, 3
1-4 haftalıkn

5-11 haftalıkn

Ekstra Güne4
Günlük / Yatak Başına

12 haftadan itibaren

TK

ÇK

ÇYO

TK

ÇK

ÇYO

TK

ÇK

ÇYO

TK

ÇK / ÇYO

€ 135

€ 110

€ 70

€ 120

€ 100

€ 65

€ 110

€ 90

€ 60

€ 45

€ 35

F+U paylaşımlı daireler (WG)
örnek fotoğraf

F+U paylaşımlı daireler (WG)
örnek fotoğraf

Konaklamanıza Transfer Hizmeti
Tüm Berlin havaalanları ve şehir merkezi arasında düşük maliyetli doğrudan toplu taşıma bağlantılarını kullanma seçeneğiniz vardır. Berliner Verkehrsbetriebe’nin (BVG) bilgi masalarında veya www.bvg.de adresinde varışta daha fazla bilgi ve bilet alabilirsiniz. Buna ek olarak, hafta sonları size özel
bir F+U transfer hizmeti sunuyoruz (en geç check in yaomadan veya che önce en geç Perşembe, günü saat 14:00’a kadar rezervasyon yaptırmanız
gerekmektedir). İstek üzerine şehir içi oteller, özel adreslerede transfe yapılır.
Berlin Merkez Istasyonu2

TegelTegel Havaalanı3 / Funkturm Otobüs Terminali (ZOB)3

Schönefeld Havaalanı3

4 km

11 km / 9 km

22 km

uzaklık

4

Rota

Gidiş

+ dönüş

Gidiş

+ dönüş

Gidiş

+ dönüş

1 Kişi

€ 50

€ 90

€ 80

€ 150

€ 95

€ 170

2 Kişi5

€ 40

€ 75

€ 65

€ 120

€ 80

€ 140

3 Kişi5

€ 35

€ 65

€ 50

€ 90

€ 70

€ 125

4 Kişiden itibaren5

€ 30

€ 55

€ 40

€ 70

€ 65

€ 115

hafta içi sadece istisnai ve ek ücret karşılığında transferler yapılır:% 15 ekstra ücret
Europaplatz kuzey girişindeki buluşma noktası
3
Önceden bildirilen yerde buluşma noktası
4
Yalnızca ortak varış ve / veya kalkış için indirim.
5
Sadece grup rezervasyonları, ortak varış ve / veya ayrılış için indirim.
Hafta sonu transferinin ücretsiz iptali, varış veya cıkış yapmadan önce yerel saatle 14:00’a kadar mümkündür. Bu tarıh ve saatten sonra iptaller artık
kabul edilemezse, transfer masrafları tamamen tahsil edilir.
1
2
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Özel daireler
Uygun fiyatlı özel dairelerde en fazla üç yatak odası, tam donanımlı bir mutfak ve özel banyo bulunmaktadır. Wi-Fi çoğunlukla ücretsiz olarak kullanılabilir. Hemen yakınında çamaşır makineleri (jetonla çalışan). Çok odalı bir dairenin rezervasyonu ancak varış ve ayrılışta yapılabilir. 2 kişilık konaklama
genellikle çift odalı dairelerdedir. Daireler, okulumuza 50 dakikalık bir uzaklıktadır1.
Çok sınırlı sayıda bulana bu daireler için, erken rezervasyon yapmanızı öneririz.
Ekstra Güne4
Günlük /
Yatak Başına

Haftalık kira ve yatak başına2, 3
süre
Kişi
kişi başına

1-4 haftalıkn

5-11 haftalıkn

12 haftadan itibaren

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1-2

3-5

€ 180

€ 145

€ 120

€ 110

€ 100

€ 170

€ 135

€ 110

€ 100

€ 90

€ 160

€ 125

€ 100

€ 90

€ 80

€ 45

€ 35

dipnotlar sonraki sayfada (S. 32) ➝
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F+U kampüs rezidans
Doğrudan okul binasında yaşamak, dil ve üniversite ile tek çatı altında! Yürüme mesafesinde: Hükümet bölgesi, Reichstag, Brandenburg Kapısı, Friedrichstrasse, Gendarmenmarkt, Tiergarten ve Gleisdreieck Park, Berlin’deki en büyük alışveriş merkezi (“Mall of Berlin”), Almanya’daki en büyük IMAX
3D sinema ve daha fazlası. S-Bahn ve U-Bahn’a ulaşmak çok kolay. Kampüsün 4. ve 5. katlarındaki küçük tek kişilik odalar (yaklaşık 8 metrekare) ve
daha büyük olan çift kişilik odalar, paylaşımlı buzdolapları, özel mutfak dolapları ve WC ve ortak duşlarla (Bayan ve erkek duşları ayrıdır) iki tam donanımlı mutfak ve yemek alanını paylaşmaktadır. Çamaşır odası ve ücretsiz Wi-Fi.
Haftalık kira ve yatak başına2, 3
1-4 haftalıkn

5-11 haftalıkn

Ekstra Güne4
Günlük / Yatak Başına

12 haftadan itibaren

TK

ÇK

ÇYO

TK

ÇK

ÇYO

TK

ÇK

ÇYO

TK

ÇK / ÇYO

€ 165

€ 130

€ 110

€ 150

€ 120

€ 100

€ 140

€ 110

€ 90

€ 55

€ 40

Toplu taşıma araçları ile S / U Potsdamer Platz, S Anhalter istasyonu, U Mendelssohn-Bartholdy-Park’a sürüş süresidir. Durağa gidiş yolu dahil
değildir, ancak genellikle konaklama yerine sadece 5-10 dakika yürüme mesafesindedi.
İlgili indirimler, yalnızca en az 5 veya 12 haftalık ön ödeme olduğunda uygulanır.
3
Kiralama sözleşmesi dört haftalık iptal süresiyle iptal edilebilir (bkz. S. 30).
4
“Ekstra günler” Cumartesi check in veya Pazar günü check out iın hesaplanır (ek günler F+U’dan tarafından önce onaylanmalıdır).
1

2

F+U kampüs rezidansından örnek fotoğraflar

F+U kampüs rezidansından örnek fotoğraflar

F+U kampüs rezidansından örnek fotoğraflar

Berlin’deki Humboldt Üniversitesi önünde Kitap Bit Pazarı, kısacası
1809’da dört Berlin üniversitesinin en büyüğü olarak kurulan ve halihazırda 29 Nobel ödüllü alan üniversitedir
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“Her şeyin nasıl organize
edildiğini beğendim. Daire rahat ve
iyi yer. Dersler çok çeşitli alıştırmalar
ile ilginçti.“
Iryna, 31, Ukrayna,
Kurs no. 9, hostel konaklama

F+U Akademi Hosteli

Aile Yanı Konaklama

F+U Akademi Hosteli Berlin, Potsdamer Platz yakınlarındaki okuldan 15 dakikalık yürüyüş mesafesinde sadece bir metro durağı uzaklıktadır. Her
odada özel banyo, TV ve küçük bir özel buzdolabı bulunmaktadır. Yemek odası ve özel yemek dolaplı konforlu geniş ortak mutfak bodrum katındadır.
Wi-Fi ve çamaşır makinesi ücretsiz kullanın. Avludaki özel otopark ücrete tabidir (€ 25 / hft.). Hostelin tam karşısında, basketbol, plaj voleybolu, masa
tenisi ve daha birçok şey oynayabileceğiniz yepyeni bir spor ve eğlence parkı (Gleisdreieck Park) bulunmaktadır. Yakınlarda bulunan bistro dünyaca
ünlü Berlin Craft Bira fabrikası. Bölgede çekici, uygun fiyatlı oteller - aile ve arkadaş ziyaretleri için idealdir!

Berlin’deki ev sahibi aileler, uzun yıllar boyunca denenip test edilen, kültürlerarası değişimin tadını çıkaran ve uluslararası misafirler ile Berlin’in çoğu
zaman heyecan verici şehir hayatı arasındaki arabuluculuk rollerini yerine getirmekten mutlu olan küçük aileler ve çiftler. Lütfen tercihlerinizi, alerjiler
veya hastalıklar hakkında bizi erken bilgilendirin. İhtiyaçlarınıza en uygun aileyi bulmak için çalışıyoruz.
İsteğe bağlı ekstralar (% 25): Wi-Fi garantisi, İngilizce konuşan ev sahibi aile.

Kat.

kısa bir açıklama

1-4 haftalıkn
TK

I

II

F+U Hostel Standart
Küçük tek kişilik oda,
koridorda ayrı olarak
özel banyo; Okula yakın
konaklama
F+U Hostel Konfor
Büyük oda, özel banyo
odanın içinde; Okula yakın
konaklama

12 haftadan itibaren

Ekstra Güne3
Günlük /
Yatak Başına

TK

TK

Haftalık kira ve yatak başına1, 2
ÇK

5-11 haftalıkn
ÇYO

TK

ÇK

ÇYO

ÇK

ÇYO

Kategori

ÇK / ÇYO
B

€ 185

-

-

€ 170

-

-

€ 160

-

-

€ 55

A

€ 195

€ 140

€ 110

€ 180

€ 130

€ 100

€ 170

€ 120

€ 90

€ 60

Ikram
Servisi1

Okula uzaklık

Maksimum 50 dakika
toplu taşıma araçları ile2

Maksimum 30 dakika
toplu taşıma araçları ile2

€ 45

Haftalık kira ve yatak başına
1-4 haftalıkn

5-11 haftalıkn

12 haftadan itibaren

Ekstra Güne3
Günlük /
Yatak Başına

TK

ÇK

TK

ÇK

TK

ÇK

TK

ÇK

yarım pansiyon

€ 205

€ 385

€ 190

€ 360

€ 180

€ 340

€ 45

€ 80

kahvaltı

€ 175

€ 330

€ 160

€ 300

€ 150

€ 285

€ 40

€ 70

yok

€ 155

€ 290

€ 145

€ 275

€ 135

€ 255

€ 35

€ 60

yarım pansiyon

€ 265

€ 500

€ 215

€ 405

€ 205

€ 385

€ 50

€ 95

kahvaltı

€ 215

€ 405

€ 190

€ 360

€ 180

€ 340

€ 45

€ 80

yok

€ 185

€ 350

€ 170

€ 320

€ 160

€ 300

€ 40

€ 70

yarım pansiyona kahvaltı ve akşam yemeği dahildir; Bazı ev sahibi aileler, haftada 80 € ek ücret karşılığında tam pansiyon konaklama sunmaktadır
(öğle yemeğinde bir içecek dahildir).
2
1 Toplu taşıma araçları ile S / U Potsdamer Platz, S Anhalter istasyonu, U Mendelssohn-Bartholdy-Park’a sürüş süresidir. Durağa gidiş yolu dahil
değildir, ancak genellikle konaklama yerine sadece 5-10 dakika yürüme mesafesindedi.
3
„Ekstra günler“ Cumartesi Check-in en geç 22:00’da veya Pazar günü check-out (ekstra günler F+U tarafından önce onaylanmalıdır) hesaplanır.
1

İlgili indirimler sadece en az 5 veya 12 haftalık bir ön ödeme için geçerlidir.
Kiralama sözleşmesi dört haftalık iptal süresiyle iptal edilebilir (bkz. S. 30)
3
“Ekstra günler” Cumartesi check in veya Pazar günü check out iın hesaplanır (ek günler F+U’dan tarafından önce onaylanmalıdır).
1
2

Diğer konaklama Seçenekleri
Ayrıca apartlar, oteller ve hostel rezervasyonlarında size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Aracılık ücreti: 150 €. Talep üzerine size teklifte bulunabiliriz; Haftalık kira
büyüklüğü, şehirdeki konumu, ve mevsime bağlı olarak € 200 ile € 2000
arasında değişmektedir.
Bulduğumuz oteller okula yakındır.

F+U Akademi Hosteli örnek fotoğraflar

Okulumuza yürüme mesafesinde olan F+U Academy Hostel’in önündeki Gleisdreieck Park’ta spor ve dinlenme.
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Yabancı Diller Yüksek Okulu Heidelberg

Statistikler ve Rakamlar
Yoğun Kurslarımıza sabahları ve öğleden sonraları yıl boyunca haftada 200-270 katılımcı beraber katılmaktadır. Bu katılımcıların yaş
ortalaması 22’dir. Birçoğu hwtk Universitesi gibi bir Alman üniversitesinde okumak için Almanca kurlarımızda çok yoğun bir şekilde
hazırlanıyorlar (bkz. S. 9). Yaz aylarında birçok farklı yaş ve öğrenim ilgi alanları olan katılımcılarımız bulunmaktadır. Akşam kurslarimi
tercihen, gün boyunca ders almak için vakti olmayan 25-35 yaş arasındaki profesyoneller katılmaktadır. Şirket içi eğitim kurslarına
katılanlar genellikle 30-45 yaş Almanca, İngilizce veya Çince veya Arapça gibi daha egzotik dilleri öğretmek isteyenler kurslarimiza
katilmaktadir.

Tüm kıtalardan gelen
konuklarımız
40%

Asya
Avrupa

38%

Orta ve
Güney
Amerika

40

Afrika

38

Kuzey
Amerika

5

Avustralya ve
Okyanusya

2

10

5

12%

30%

16%

ila 16 yaş

1

26-30 yaş

50

Temel ve Modül Kurs
Standart Almanca (No. 14)

30

bireysel ders (şirket eğitimi,
tek kişilik, iki kişilik, vb.)

12

diğer

8

Eğitim / Dil (ler)

En popüler dört sınavımız

10%

16

Temel Kurs Standart Almanca
(No. 13)

Yabancı diller alanında çok yönlü, ilginç ve hepsinden önemlisi gelecekle ilgili mesleki bakış açıları açmaktadır. Sağlam bir yabancı dil yeterliliğine ek
olarak, ticari alanlarda ve yönetimle ilgili nitelikli bir eğitim verilecektir. Bu çoklu eğitim ve çok dil bilgisi iş dünyasında, ulusal ve uluslararası kurumlarda
ve bilimsel kurumlarda ve hizmet sektöründe giderek daha fazla aranmaktadır.
Dünya Ticaret Muhabiri olarak eğitimde dört yabancı dil öğreneceksiniz ve iki yıl sonra bu dört dilde en az B1 ile C1 arasında dil becerilerine sahip
olacaksınız.
Kayıt ücreti 100 € ‘dur.
Sınav ücretleri ve kurs materyalinin maliyeti kurs ücretlerine dahil değildir.
Devletçe tanınan aşağıdaki dillerde mevcuttur: Çince, İngilizce, Fransızca, Japonca, Rusça ve İspanyolca.
Diğer tüm diller için aşağıdaki dereceler önerilir: IHK = Sanayi ve Ticaret Odası, TestDaF, TELC C1 veya C1 Hochschule, TELC C2, DSH (Almanca).
Önkoşullar: Orta seviye yeterlilik, C1 düzeyinde Almanca dil seyviyesi ve B1 düzeyinde İngilizce dil seviyesi. (Dil bilgisinin kanıtı, eğitim başlangıcından
önce 2 yıldan çok olmamalıdır.)

Tüm rezervasyonların (2018) ders türüne göre yüzdelik dağılımı

Katılımcılarımızın yaş
grupları

13%

50%

30%

Bütün kurs katılımcılarının (2018) kıtalara göre yüzdelik dağılımı

6%

En popüler kurslarımız

8

yabancı diller için devlet tarafından tanınan meslek okulu - Heidelberg’de tam zamanlı eğitim

40%

25%

TestDaF

40

TOEFL®

25

ücret1

süre

Beginn

DB / Haftae

Yabancı Dil Muhabiri (tek dilli)
Ingilizce

€ 3257

1 yıl

Eylül

25

Yabancı Dil Muhabiri (iki dilde)
İngilizce ve Fransızca veya İspanyolca

€ 5134

1,5 yıl

Eylül

30

Yabancı Dil Muhabiri (iki dilde)
İngilizce ve çince Almanca2, Japonca ya da Rusça

€ 7728

2 yıl

Eylül

30

Yabancı Dil Muhabiri (üç dilde)
İngilizce ve Fransızca veya İspanyolca + çince Almanca2, Japonca ya da Rusça

€ 8722

2 yıl

Eylül

35

Avrupa sekreterliği (üç dilde)
İngilizce + Fransızca + İspanyolca

€ 8280

2 yıl

Eylül

35

Dünya Ticaret Muhabir (dört dilde)
İngilizce ve Fransızca ve spanyolca çince Japonca ya da Rusça

€ 9936

2 yıl

Eylül

40

istek üzerine Taksitler halinde ödeme yapılabilir, lütfen daha fazla için sorunuz
Yabancı dil olarak Almanca: ek modül, kurum içi sınav.

1
2

34%

17-21 yaş

30

31-40 yaş

13

22-25 yaş

34

41-60 yaş

6

Tüm katılımcıların (2018) yaş grubuna göre yüzdelik dağılımı

25%

TELC

25

F+U
sertifikası

10

Tüm sınavların (2018) satışlara göre yüzdelk dağılımı

Yabancı dil olarak Almanca
Almanca C1 ve / veya İngilizce B1’den daha az dil becerisine sahip öğrenciler, dil önkoşullarını (Almanca C1 ve
/ veya İngilizce B1) elde etmek için meslek eğitimine hazırlanma fırsatına sahiptir.

Birinci dönem: Yabancı dil olarak Almanca

Giriş seviyesi: A1; Hedef seviye B2; Süre: 30 hafta, haftada 30 DB
Başlangıç: Her zaman Eylül ayının ilk Pazartesi günü
Zaten Almanca bilgisine sahipseniz, her ayın ilk Pazartesi günü sizin için uygun seviyeye çapraz geçiş yapmak
tüm yıl boyunca mümkündür.
Ücretler: 4050 € (kitapların maliyeti dahil değildir).
Karşılıklı geçiş durumunda, ücretler önceki bilgilere ve kursun kısa süresine göre daha düşüktür, ücretler tablosuna bakınız.
Saat

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

09:00-10:30

Almanca

Almanca

Almanca

Almanca

Almanca

10:45-12:15

Almanca

Almanca

Almanca

Almanca

Almanca

13:00-14:30

Almanca

Almanca

Almanca

Almanca

Almanca

İkinci dönem: Yabancı Dil Olarak Almanca + Uzmanlık Dilleri

Giriş seviyesi: B2 / C1; Süre: 16 hafta - haftada 35 DB
Başlangıç: Her zaman Eylül ayının ilk Pazartesi günü
Zaten Almanca bilgisine sahipseniz, her ayın ilk Pazartesi günü sizin için uygun seviyeye çapraz geçiş yapmak tüm yıl boyunca mümkündür.
Ücretler: 2775 € (kitapların maliyeti dahil değildir).
Karşılıklı geçiş durumunda, ücretler önceki bilgilere ve kursun kısa süresine göre daha düşüktür, ücretler tablosuna bakınız sayfa 16.
Saat
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Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

08:00-08:45

yazma tekniği

yazma tekniği

yazma tekniği

yazma tekniği

yazma tekniği

09:00-10:30

Almanca

Almanca

Almanca

Almanca

Almanca

10:45-12:15

Almanca

Almanca

Almanca

Almanca

Almanca

13:00-14:30

ticari yazışmalar

İş Almancası

İş Almancası

ticari yazışmalar

İş Almancası
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Eğitim Ortaklarımız
lg
Bi

BA Business Administration (Lisans)

d
k.
wt

Otel ve Turizm dahil olmak üzere 10 uzmanlık dersi; Pazarlama İletişimi ve
Halkla ilişkiler; Event, Fuar ve Konferans Yönetimi ve daha fazlası

i:

h
w.

BA International Management (Lisans)
BSc Informatik und Management (Lisans)
MA Business Management & Development (Yüksek Lisans)
MA Organizasyonel Gelişim ve İş Antrenörlük

e

14 yaşın üzerindeki gençler için • 24 saat bakım
• bireysel Finansman • pedagojik nitelikli uzman personel
• duşlu / WC‘li geniş çift kişilik odalar • İnternet bağlantısı
• çok çeşitli eğlenceve aktivite programı • Haftanın yedi günü
24 saat telefon servisi • F+U Academy of Languages
dil kurslarına veya Heidelberger Privatschulcentrum‘daki okul
programları katılma imkanı

ww

F+U Uluslararası Yatılı Okul

DUAL EĞİTİM | TAM ZAMANLI EĞİTİM | UZAKTAN EĞİTİM
•
•
•
•
•

Temel Almanca becerileri ile giriş (A2)
İkili (Dual) eğitim programında öğrenim ücreti yok*
İkili (Dual) eğitim programında çok sayıda işbirliği yaptığımız şirket
Bireysel destek, kariyer servisi
Başkentin kalbinde, Potsdamer Platz'ın yakınında, dil okuluyla aynı çatı altında

*Öğrenim ücretleri genellikle işbirliği yapan şirket tarafından karşılanır.

Tel. +49 6221 912035 • Fax +49 6221 23452 • boardingschool.hd@fuu.de • boardingschool.fuu.de

hwtk | Bernburger Str. 24-25 | 10963 Berlin | Tel. +49 30 206 176-63 | info@hwtk.de

Uluslararası Baccalaureate®
• 11sınıftan itibaren iki yıllık program • dünya çapında
tanınmış uluslararası en iyi üniversitelere gitmek için avatajlı
program • Eğitim dili İngilizce • Uluslararası Müfredat
• Yazma ve Proje Çalışması kapsamlı kariyer danışmanlığı

EĞİTİM | EĞİTİM | KARİYER

Dual lisans derecesi
uluslararası öğrenciler için
Her hafta ders ve çalışın

Işletme yönetimi*

13 alanda kültürlerarası yeterlilik ile

Sosyal Eğitim ve Yönetim
Sosyal Eğitim, Yönetim ve
İş antrenörlük**

öğrenciler için 0,- Euro ücretler;
genellikle uygulama ortağı
tarafından devralınır

Mühendis ve yönetim*
Fizyoterapi
Uygulamalı Terapötik
Bilimler - mesleki
tedaviye odaklanmak

+49 162 2933320
international@ibadual.com

ibaDual.com

* Temel Almanca (A2) ile giriş yapılabilir
**onay prosedüründe

Tel.

+49

6221 7050-4124 • Fax

+49

6221 23452 • ibdp.hd@fuu.de • international-baccalaureate.fuu.de

Teknik ve Sağlık Meslek
Eğitim Merkezi

Heidelberger Privatschulcentrum
• İki Dilli İlköğretim Okulu • Ortaokul • Meslek Lisesi
• İki Dilli Lisesi • Meslek Yüksekokulları
• Uluslararası Baccalaureate® Diploma Programları
• IB® Hazırlık Yılı

Tel. + 49 6221 7050-4038 • Fax + 49 6221 7050-341 • heidelberg@fuu.de • www.hpc-schulen.de
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Bakım - Sağlık - Eğitim - Sosyal

• Evde bakım görevlisi, Hemşirelik asistanı • Hemşirelik uzmanı
• İş öğretmeni / eğitimcisi • Eğitimci1 • Eğitimci Gençlik ve ev
eğitimine odaklanma1 • Fizyoterapist1 • Mesleki Terapist1
1
Yeni! Sadece dört yılda iki derece:
Mesleki eğitim + Lisans

Tel.

+ 49

6221 7050-4131

www.fuu-languages.eu
www.fuu.de

•

info@fuu.de

•

www.fachschulzentrum.de
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Misyonumuz
Dil, dünyanın anahtarıdır.
Yabancı diller yabancı dünyaların anahtarıdır.
1995 yılından bu yana, kar amacı gütmeyen F+U şirketler grubunun bünyesinde faaliyet F+U Academy of Languages, bireysel bireysel ve kurumsal eğitimlerinde, yoğun grup eğitimi ve mesleki
olarak nitelikli dil eğitiminde müşterileri için yeni ufuklar hedefini
belirlemiştir.
Bunu yaparken, çalışmalarımızı her zaman ölçülmesini istediğimiz stadartlara tabi tuttuk - sadece DIN EN ISO 9001 (1999’dan
beri) ve AZAV’a (2005’ten beri) sadece bu sertifikalara göre değil, aynı zamanda bütün müşterilerimiz tarafından beğenilen bir
uluslararası dil okuluyuz.

Bizim değerlerimiz
Öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri arasında hoşgörülü
ve kozmopolit bir yaklaşım benimsiyoruz. Diller sadece anlamayı
kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda diğer insanlar ve kültürel
alanlar için anlayışı destekler. Kültürler arası yüksek yetkinlik, bizim ideal ve eğitimsel hedefimizdir.
Performans prensibine bağlıyız. Yoğun, hedefli bir dil edinimi
sadece öğrencinin yüksek derecede motivasyonunu değil, aynı
zamanda bunun için ideal çerçeveyi belirleyen okulu gerektirir.
Yetkin, deneyimli öğretmenler ve uygulanabilir öğretim materyallerinin seçimi yoluyla, danışmanlık hizmetlerinin ötesindeki, aynı
zamanda bireysel ve bozulmamış derslerin ötesinde, odaklanmış
bir öğrenmeyi mümkün kılıyoruz.
Bu yüzden hizmet ve müşteri odaklılık konusunda kararlıyız. İnsanlarla ve insanlar için çalışıyoruz. Her istek için zaman ayırırız.
Sadece kişisel öğrenme hedeflerini ve olası eğitim niteliklerini
(sertifikalar, üniversite başvuruları) belirlemeye yardımcı olmakla
kalmıyor, aynı zamanda idari konularda veya konaklama organizasyonunda da yardımcı oluyoruz.

Katılımcılar

Hizmetlerimiz

Bizim kaynakları

Yüzden fazla ülkeden her yaştan katilimci, yıl boyunca almanca
ve ingilizce kurslarımızı kariyerler amaçları için ziyaret eder. Hem
dil öğrenmenin sevincini hem de mümkün olan en kısa sürede
öğrenmeyi arzulayan herkes yoğun kurslarımızda, sabah ve akşam saatlerinde emin ellerdedir.

• Çok çeşitli dil kursları: Yoğun sabah dersleri, öğleden sonra
kursları, akşam kursları, şirket eğitimleri, tek kişilik, iki kişilik ve
küçük grup dersleri, sınav hazırlığı
• Geniş konaklama seçenekleri: öğrenciye özel F+U Academy
Hostel ve F+U kampüs residansı, F+U özel daireler aile yanı
konaklama
• çeşitli dil sınavları, örneğin TestDaF, TELC, TOEFL
• Çok çeşitli tamamlayıcı hizmetler; Bilgisayar kursları, eğitim
izni, müzik dersi, spor, geçici kabul,
• Aynı binadaki F+U hwtk Üniversitesi yakın bağlantı
• Nitelikli, öğretici ve eğitimli öğretmenler
• kültürel program
• Merkezi konumu sayesinde mükemmel erişilebilirlik: Potsdamer Platz ve Anhalter Bahnhof arasında

FU Diller Akademisi’nin en önemli kaynağı Berlin, yüksek motivasyonlu öğretim, idari ve yardımcı personelidir. Kendimizi bir
takım olarak görüyor ve müşterilerimizi bu ekibin yeni üyeleri olarak kabul ediyoruz. Hiyerarşisiz bir yönetim yapısına sahip her
zaman arkadaşça, her dahim, saygılı bir tonu ve konaklama yerlerini belirler.
Diğer FU dil merkezlerindeki meslektaşları ve dünyadaki işbirliği
ortakları - ajanslar, okullar ve yetkililer - Berlin ekibini hem ulusal
hem de uluslararası düzeyde desteklemektedir.
Berlin’in canlı ama aynı zamanda tarihi Potsdamer Platz’a yakın
kampüsümüz sakin ve yoğun öğrenmedir. F+U hwtk Üniversitesi
ile birlikte öğrenciler ve dil öğrencileri, öğretmenler ve profesörler, etkinliklerle beraber kültür alışverişini teşvik etmek için tasarlanmış bir kampüse sahiptir.

Bizim becerilerimiz

Başarılı öğrenme

Yirmi yıldan uzun bir süredir yurtdışında dil kursları düzenliyoruz,
Almanya’da gençlerin yaninda , özel ve kurzumsal dil eğitimi ve
ilgili meslek becerileri için eğitim veriyoruz. Yirmi yılı aşkın bir
süredir ne yaptığımızı biliyoruz ve seviyoruz. Tecrübelerimizi ve
motivemizi her bir müşterinin hizmetine sunuyoruz.

Neredeyse kırk yıl boyunca, F+U şirketler grubu, çok sayıda okul,
kolej ve akademisi ile her yaş ve eğitim seviyesinde başarılı, tutarlı öğrenmeyi temsil eder. Bu geleneğe uygun olarak, Berlin
F+U Diller Akademisi, Berlin, tüm sürat sınırlarında, uygulama
alanlarında ve bilgi seviyelerinde akademik olarak zorlu bir dil
kazanımı anlamına gelir.

Şirketler, diplomatik otoriteler esnek, kurum içi eğitime güveniyor veya çalışanlarını akademimize sorunsuz öğrenme ortamına
gönderiyor. Bu kalitenin farkına varabilen herkes, sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir kartvizit olduğunun farkına
varacaklardır.
Her insan bir takım oyuncusu değildir veya başkalarının koyduğu oyunun kurallarına uymaya istekli değildir. Standart dillerimiz
dışındaİngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Çince
ve Japonca’ya ek olarak (örneğin, sınava hazırlık veya mesleki dil esnek bireysel programlarımızın yanında birçok egzotik dil
öğrenme imkanı sunuyoruz. Anadilli öğretmenler, motive olmuş
bireysel öğrencileri, kaliteden ödün vermeden özel dersleri tercih
ediliyor (tek kişilik, iki kişilik ve küçük gruplar halinde).
Her eğitim bir tanıklıkla taçlandırılmalıdır. Ücretsiz katılım sertifikasyonumuzdan memnun kalmazsanız, uluslararası kabul görmüş en önemli dil sınavlarını doğrudan okulumuzda yapabilirsiniz.

Hedeflerimiz
Yolculuğun başlangıcında birlikte, elde edilebileceklerin en kesin
ve gerçekçi bir şekilde yerelleştirilmesi ve sonunda bir müşteri
olarak tam memnuniyetiniz - kendinizle ve bizimle birlikte olmalıdır. Hedeflerin bu şekilde bizim hedefimiz haline geldi.

Tina, Christopher, Steffi, Lars, Miriam ve Fan ve diğer çalışanlar.
Uluslararası öğretmenlerde öğretmenler ve öğretim görevlileriyle.
Berlin’deki F+U’nun Uluslararası eğitim kampüsü hoş geldiniz!

İspanyol Merdivenleri ve Doğu ve Batı arasındaki demokratik bağlantıyı, aynı zamanda hükümet ve halkı sembolize eden, hükümet ve
parlamento semtinde bulunan havadar açık bir bina olan “Band des Bundes” e bakıldı.
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F+U Kurs planı 2020 Berlin
Januar

März

01 Sa

01 So

02 Do

02 So

02 Mo

03 Fr

03 Mo

04 Sa
05 So

April

Mai

Juni

01 Mi hwtk Üniversitesi
yaz semester 2020

01 Fr
Tag der Arbeit

01 Mo
Pfingstmontag

02 Do

02 Sa

03 Di

03 Fr

03 So

04 Di

04 Mi

04 Sa

04 Mo

05 Mi

05 Do

05 So

06 Do

06 Fr F+U Bar
buluşması

06 Mo

07 Di

07 Fr F+U Bar
buluşması

07 Sa

08 Mi

08 Sa

08 So

09 Do

09 So

09 Mo

10 Fr F+U Bar
buluşması

10 Mo

11 Sa
12 So

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

01 Mi

01 Sa

01 Di

01 Do hwtk Üniversitesi
Kış semester 20/21

02 Di

02 Do

02 So

02 Mi

02 Fr

02 Mo

03 Mi

03 Fr

03 Mo

03 Do

03 Sa
Tag der Dt. Einheit

03 Di

03 Do

04 Do

04 Sa

04 Di

04 Fr

04 So

04 Mi

04 Fr

05 Di

05 Fr F+U Bar
buluşması

05 So

05 Mi

05 Sa

05 Mo

05 Do

05 Sa

06 Mi

06 Sa

06 Mo

06 Do

06 So

06 Di

06 Fr F+U Bar
buluşması

06 So

07 Di

07 Do F+U Bar
buluşması

07 So

07 Di

07 Fr F+U Bar
buluşması

07 Mo

07 Mi

07 Sa

07 Mo

08 Mi

08 Fr
Tag der Befreiung

08 Mo

08 Mi

08 Sa

08 Di

08 Do

08 So

08 Di

09 Do F+U Bar
buluşması

09 Sa

09 Di

09 Do

09 So

09 Mi

09 Fr F+U Bar
buluşması

09 Mo

10 Di

10 Fr
Karfreitag

10 So

10 Mi

10 Fr F+U Bar
buluşması

10 Mo

10 Do

10 Sa

10 Di

10 Do

11 Di

11 Mi

11 Sa

11 Mo

11 Do

11 Sa

11 Di

11 Fr F+U Bar
buluşması

11 So

11 Mi

11 Fr F+U Bar
buluşması

12 Mi

12 Do

12 So

12 Di

12 Fr

12 So

12 Mi

12 Sa

12 Mo

12 Do

12 Sa

13 Do

13 Fr

13 Mo
Ostermontag

13 Mi

13 Sa

13 Mo

13 Do

13 So

13 Di

13 Fr

13 So

14 Di

14 Fr

14 Sa

14 Di

14 Do

14 So

14 Di

14 Fr

14 Mo

14 Mi

14 Sa

14 Mo

15 Mi

15 Sa

15 So

15 Mi

15 Fr

15 Mo

15 Mi

15 Sa

15 Di

15 Do

15 So

15 Di

16 Do

16 So

16 Mo

16 Do

16 Sa

16 Di

16 Do

16 So

16 Mi

16 Fr

16 Mo

17 Fr

17 Mo

17 Di

17 Fr

17 So

17 Mi

17 Fr

17 Mo

17 Do

17 Sa

17 Di

17 Do

18 Sa

18 Di

18 Mi

18 Sa

18 Mo

18 Do

18 Sa

18 Di

18 Fr

18 So

18 Mi

18 Fr

19 So

19 Mi

19 Do

19 So

19 Di

19 Fr

19 So

19 Mi

19 Sa

19 Mo

19 Do

19 Sa

20 Do

20 Fr

20 Mo

20 Mi

20 Sa

20 Mo

20 Do

20 So

20 Di

20 Fr

20 So

21 Di

21 Fr

21 Sa

21 Di

21 Do
Christi Himmelfahrt

21 So

21 Di

21 Fr

21 Mo

21 Mi

21 Sa

21 Mo

22 Mi

22 Sa

22 So

22 Mi

22 Fr

22 Mo

22 Mi

22 Sa

22 Di

22 Do

22 So

22 Di

23 Do

23 So

23 Mo

23 Do

23 Sa

23 Di

23 Do

23 So

23 Mi

23 Fr

23 Mo

24 Fr

24 Mo

24 Di

24 Fr

24 So

24 Mi

24 Fr

24 Mo

24 Do

24 Sa

24 Di

24 Do
Heiligabend

25 Sa

25 Di

25 Mi

25 Sa

25 Mo

25 Do

25 Sa

25 Di

25 Fr

25 So kış saati -1 h

25 Mi

25 Fr
1. Weihnachtstag

26 So

26 Mi

26 Do

26 So

26 Di

26 Fr

26 So

26 Mi

26 Sa

26 Mo

26 Do

26 Sa
2. Weihnachtstag

27 Do

27 Fr

27 Mo

27 Mi

27 Sa

27 Mo

27 Do

27 So

27 Di

27 Fr

27 So

28 Di

28 Fr

28 Sa

28 Di

28 Do

28 So

28 Di

28 Fr

28 Mo

28 Mi

28 Sa

28 Mo

29 Mi

29 Sa

29 So yaz saati +1

29 Mi

29 Fr

29 Mo

29 Mi

29 Sa

29 Di

29 Do

29 So

29 Di

30 Do

30 Sa

30 Di

30 Do

30 So

30 Mi

30 Fr

30 Mo

31 Fr

31 Mo

Telc
Sınav günü

F+U Express-Kurum
içi dil sınavları: A1-C2

06 Mo
Heilige Drei Könige

13 Mo

20 Mo

27 Mo

2

3

4

5

6

7

8

9

30 Do

30 Mo

31 Fr

31 Di

Lejant:
42

Februar

01 Mi
Neujahr

Almanca kursu A0
(ön bilgisi olmayanlar için)

10

11

12

13

14

Almanca kursu A1, A2,
B1, B2, C1

15

16

17

18

19

20

21

22

31 So

İngilizce kursu

TestDaF sınavına hazırlık

TestDaF
Sınav günü

www.fuu-berlin-languages.eu

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

37

38

39

40

36

www.fuu-languages.eu

41

42

43

44

31 Sa
etkinlik duyuruları
(S. 7`ye bakınız)

01 So

01 Di

45

46

47

48

49

02 Mi

50

09 Mi

51

16 Mi

52

23 Mi

53

30 Mi
31 Do
Silvester

Hafta sonu, tatil,
Okul tatili

43

Berlin üzerinden gün batımı. Siegessäule’den Tiergarten ve Hansaviertel’den Charlottenburg’a bakın.

Berlin’deki dil kursları
Arapça, Bulgarca, Brezilya portekizcesi, Çince, Almanca, İngilizce, Fransızca, Yunanca, İtalyanca, Japonca, Hırvatça, Hollandaca, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, İsveççe, İspanyolca, Çekçe, Türkçe, Macarca, vb.
Uluslararası Test Merkezi
TestDaF, telc, TOEFL®, TOEIC®,
LCCI, ECDL, OnSET, TestAS, u.a.
Devletçe tanınmış yabancı diller meslek yüksek okulu
Yabancı dil muhabiri, Avrupa sekreteri, Dünya Ticaret Muhabiri,
Tercüman
Meslek okulları
Yaşlıların bakımı, hasta bakımı, Ergoterapi, vb.
academy24
Hizmet içi eğitim
Heidelberg özel okul merkezi
Gymnasium, ortaokul, Bilingual ilkokul, Bilingual lise, meslek
yüksekokulları, International Baccalaureate®
Uluslararası Meslek Akademisi
lisans programları
hwtk Üniversitesi
Lisans, Master, İkili, Tam Zamanlı veya Uzaktan Eğitim
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F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH
Academy of Languages
Bernburger Str. 24-25, 10963 Berlin
Tel. + 49 30 2005977-10, Fax + 49 30 2005977-29
F+U Hafta Konaklama telefonu:
+ 49 160 94718460
F+U Acil durum telefonu: + 49 30 2005977-10
(Bırakılan sesli mesajlar okulun büro saatleri
dışındada dinlenir.)
languages.berlin@fuu.de
www.fuu-berlin-languages.eu, www.fuu.de
facebook.fuu-languages.berlin
twitter.fuu-languages.berlin
instagram.fuu-languages.berlin
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