Szeretettel várunk Geisenheimban!
Ha kérdésed van a programmal kapcsolatban, fordulj bizalommal hozzánk:

PRE-STUDY
PROGRAM GEISENHEIM-BAN

KAPCSOLAT

JELENTKEZÉS

Hochschule GEISENHEIM University
Lisa-Marie Peters
International Office
Projektkoordination „Pre-Study
Studienvorbereitung und Sprachtraining“

>> Ha szeretnél jelentkezni a „Pre-Study” programra, a következőkre lesz szükséged:

Tel.: +49 6722 502 79728
EMail: pre-study@hs-gm.de

>> A jelentkezéshez szükséges információkat itt találod:
www.hs-geisenheim.de/international.
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1. Önéletrajz.
2. Német nyelvismeret igazolása (min. B1-szint) egy elismert
nyelvintézettől (Goethe-Zertifikat, TestDaF) vagy igazolás
arról, hogy legalább 400 német nyelvórát lehallgattál.
3. Egy német nyelvű motivációs levél, amelyben leírod, hogy
miért szeretnél a Geisenheimi Főiskolán tanulni és hogy
milyen céljaid vannak a tanulmányokkal.
4. Németországban elfogadott érettségi. A www.anabin.de
weboldalon saját magad ellenőrizni tudod, hogy a Te
érettségid elfogadásra kerül-e Németországban; és ha
igen, hogyan kell elfogadtatni.

Szakmai gyakorlattal és nyelvtanfolyammal
egybekötött főiskolai előkészítő program
>> Szőlészet/Borászat
>> Italtechnológia
>> Nemzetközi Borgazdaság

FŐISKOLAI TANULMÁNYOK NÉMETORSZÁGBAN –
MÉGHOZZÁ A GEISENHEIMI FŐISKOLÁN!

NEMZETKÖZI ELISMERTSÉG
VÁRUNK GEISENHEIMBAN!

>> IItt a lehetőség, hogy a 140 éves borászati és kertészeti
hagyományokkal rendelkező Geisenheimi Főiskolán tanulj! Itt vár
Rád egy tudományos alapú, de praxisorientált bachelor képzés,
Szőlészet/Borászat, Italtechnológia, valamint Nemzetközi
Borgazdaság szakirányokon.

>> Jelentkezz most a Geisenheimi Főiskola „Pre-Study“ nevű
nyelvtanfolyammal egybekötött előkészítő programjára. Mi
segítünk abban, hogy az előfeltételeknek megfelelj, és a
2015-ös őszi szemeszterben meg tudd kezdeni a
tanulmányaidat Geisenheimban.

>> A diákokat egy családias jellegű főiskola várja, amely Németország
egyik leghíresebb borvidékének (Rheingau) kellős közepén
található, karnyújtásnyira az UNESCO által elismert és a
világörökség részét képző „Rajna felső szakaszának völgyétől”,
amely közlekedés szempontjából is előnyös helyen fekszik:
Frankfurt, Wiesbaden és Mainz közelében.
>> A Geisenheimi Főiskolán jelenleg kb. 1200 hallgató vesz részt
bachelor képzésben. A diákok az itt szerzett magasfokú és
világszerte elismert végzettséggel jó eséllyel találnak munkát a
világ minden pontján. A modern felszereltségű laborok, előadók
és média termek, a főiskola saját borászata és italtechnológiai
központja, a több mint 30 ha szőlőterület, valamint a gyümölcsés zöldségtermesztésre használt üvegházak megfelelő
színhelyet biztosítanak az intenzív praxisorientált, de magas
színvonalú főiskolai képzéshez.

GEISENHEIM SEGÍT

>> A főiskola elkezdéséhez szükséges B2-es szintű (Közös
Európai Referenciakeret, CEFR) német nyelvismeret
elérésében segít a Geisenheimi Főiskola Nyelvi Tanszéke
által szervezett intenzív német nyelvtanfolyam, amelyen
már az előgyakorlat tartama alatt részt vehetsz.
>> Egy interdisziplináris csoport, többek között a főiskola tanári
kara és egyéb munkatársai segítenek Neked minden
kérdésed megválaszolásában: pl. főiskolai tanulmányokkal
kapcsolatban, lakáskeresésben, a németországi fenntartószkodás körüli témákban, biztosítás elintézésében,
lehetőségekről a főiskolán belül, felvételi ügyekben, valamint pénzszerzési lehetőségekről (mellékállas/diákmunka,
ösztöndíj) is.

MIT NYÚJTUNK NEKED?
>> Segítséget nyújtunk abban, hogy találj egy megfelelő bor-,
illetve italüzemet Geisenheimban, de lehetőleg a közelben, ahol
a 26 hetes előgyakorlatot – amely a főiskolai tanulmányok
előfeltétele – elvégezheted. A számodra kiválasztott üzemben a
lehetőségek szerint vagy fizetést kapsz, vagy az ellátásodat
biztosítják 6 hónapon keresztül
>> Az elögyakorlat folyamán előre kiválasztott geisenheimi
hallgatók segítenek Neked abban, hogy gyorsabban be tudj
illeszkedni a mindennapokba.

>> A „Pre-Study“ programot az Európai Unió Szociális Alapja,
valamint Hessen tartomány támogatja.

