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Almanca yaz kursları 2020
Yoğun kurs kayıtları başlangıcı: 14 Subat 2020
Akşam kursu kayıt başlangıcı: 4 Mayıs 2020

Temmuz kursu            Pazartesiden – Cumaya, 9:15 – 12:00 

Kurs                                                 6 Temmuz – 31 Temmuz 2020                   57 DS                                                                       505 €

Kurs + Tek kişilik oda              5 Temmuz – 1 Ağustos 2020                       57 DS              27 gece konaklama             1.085 €

Kurs + Iki kişilik odar               5 Temmuz – 1 Ağustos 2020                       57 DS              27 gece konaklama             1.010 €

Ağustos kursu             Pazartesiden – Cumaya, 9:15 – 12:00 

Kurs                                                 3 Ağustos – 28 Ağustos 2020                      57 DS                                                                       505 €

Kurs + Tek kişilik oda              2 Ağustos – 29 Ağustos 2020                      57 DS              27 gece konaklama             1.085 €

Kurs + Iki kişilik oda                 2 Ağustos – 29 Ağustos 2020                      57 DS              27 gece konaklama             1.010 €

Eylül kursu                   Pazartesiden – Cumaya, 9:15 – 13:00 

Kurs                                                 31 Ağustos – 18 Eylül 2020                          56 DS                                                                       495 €

Kurs + Tek kişilik oda              30 Ağustos – 19 Eylül 2020                          56 DS              20 gece konaklama                 995 €

Kurs + Iki kişilik oda                 30 Ağustos – 19 Eylül 2020                         56 DS              20 gece konaklama                 925 €

Yaz - Akşam kursu     Pazartesi + Çarşamba ya da Salı + Perşembe 17:30 – 20:00                                               

Kurs                                                 13 Temmuz – 10 Eylül 2020                         54 DS                                                                       390 €

•   1 DS (ders saati) = 45 dk                                   
•    Almanca kursları 11 farklı kurda verilmektedir.  
     Her yaz kursunda bir kur bitirmek mümkündür.
•    Kurslara en az %75 devamlılık koşulunu yerine getiren ve final sınavına giren kursiyerlerimize seviye sertifikası
     verilir. 
     Kuru başarılı olarak tamamlayan katılımcılar ECTS (European credit transfer system) kredisi almaya hak
     kazanırlar (her kurs için 4 ECTS).
•    Ders kitapları kurs ücretine dahil değildir. Bu kitapları kampüsümüzdeki Facultas Kitabevi’nden satın 
     alabilirsiniz.

ÖSD Sınavı     
12 + 13 Ağustos 2020               Seviyeler: A2, B1, B2, C1, C2
Ücret detaylarını web sayfamızda bulabilirsiniz. sprachenzentrum.at/osd

Başvuruların 22 Haziran – 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında sekreterlikte şahsen yapılması gerekmektedir.

https://sprachenzentrum.univie.ac.at/sprache-und-universitaet/oesd-pruefungen/


Hakkımızda
Değerli katılımcımız,
Viyana Üniversitesi Dil Merkezi olarak 2020 yoğun yaz kurslarımıza hoşgeldiniz der, sizleri yürekten selamla-
rız. 1922’den beri değişmeyen kalitesi ve geniş kapsamlı çeşitliliğiyle sürdürdüğümüz Almanca kurslarımıza
her yıl yaklaşık 9000 kursiyer katılmaktadır. Kurslarımızın uluslararası düzeyde karşılaştırılabilirliği, kurs se-
viyelerinin Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi’nde düzenlenmesiyle garanti altına alınmıştır. Öğrenim hedef-
lerinize ulaşırken iletişimsel ve katılımcıya yönelik ders yöntemleriyle sizlere yardımcı olan, her konuda etkin
ve uzmanlık alanlarında köklü eğitimden geçmiş bir  öğretmen kadrosundan destek alacaksınız.
Dil Merkezi’miz aynı zamanda Avusturya Almanca Dil Diploması (ÖSD)’nın de sınav merkezidir. 12 ve 13
Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacak olan bu sertifika sınavlarına kayıt olabilirsiniz.
Kurslarımızın tümü Viyana Üniversitesi kampüslerinde yer almaktadır. Ayrıca yaz yoğun kurslarinda sizlere
öğrenci yurtlarımızda konaklama imkanı da sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Boş zamanlarınızı ise sizler
için düzenlediğimiz çeşitli gezi ve etkinliklerle tamamlayabilirsiniz.
Viyana’da hoş vakit geçirmenizi dileriz!
Viyana Üniversitesi Dil Merkezi Ekibi

Öğleden sonra programı 
Değişken program. Programlar hakkında ayrıntılı bilgi kurs başlangıcında verilecektir.
Özel kurslar
İş Almancası, fonetik (telaffuz), konuşma, metin yazma, dilbilgisi, Viyana valsi vb.
Konulu seminerler
Müzik, kültür, edebiyat vb. konularda seminerler
Etüd imkanı
Öğrencilerin kendi kendilerine ders çalışabilmeleri için günlük yerel gazetelerin bulunduğu sınıflarımız
mevcuttur.
Boş vakit programı
Almanca filmler, öğretici güncel haberler, otobüs ve vapur gezileri, şehir içinde geziler, Viyana ormanlarında
yürüyüşler, açılış partisi vb.
Etkinliklere sekreterliğimizde kayıt olabilirsiniz.
Ücretler 12 – 80 Avro arasındadır; bazı etkinlikler ücretsizdir.

Konaklama
Kurs boyunca sizlere ulaşımı kolay öğrenci yurtlarında konaklama imkanı sunmaktayız. Konaklama tek ya da
iki kişilik mütevazi odalarda (yemek hariç olarak) yapılmaktadır. Kampüs çevresinde uygun fiyatlı lokantalar
bulunmaktadır. Odalar ancak tüm kurs süresi için rezerve edilebilir (Temmuz/Ağustos 27 gece, Eylül 20 gece).
Bu nedenle öğrenci yurduna varış ve ayrılışın ancak belirtilen tarihlerde (check in: kurs başlangıcından bir
gün önce /check out: kurs bitiminden bir gün sonra) mümkün olabileceğine dikkat çekeriz. Art arda alınacak
iki ya da üç kurs arasındaki gecelemelerin ücreti ayrıca alınır.
Donanım
• En fazla dört oda bir duş ve WC’yi paylaşır.
• Her katta temel mutfak gereçlerinin mevcut olduğu ortak bir mutfak 
vardır.
• Her yurtta çamaşır makineleri mevcuttur.
• Nevresimler yurt tarafından verilmektedir.
• Odalarda kablosuz internet bulunmaktadır (WI-FI).
Odalarda havlu yoktur.



Online Kayıt ve Ödeme
Konaklamasız kurs
Katılmak istediğiniz kursa www.sprachenzentrum.at/sommerintensiv adresli web sayfamızda aşağıdaki
ödeme şekillerini kullanarak online kayıt yaptırabilirsiniz.
•    Kredi Kartı (VISA, Mastercard, American Expess) ile ödeme ya da eft ile internetten Havale 
     (SOFORT-Überweisung)
•    Hesaba banka havalesi: Kurs ücretilerinin, kurs başlangıcından en geç iki hafta öncesine kadar 
     hesabımıza ulaşmış olması gerekmektedir.   
Kayıt onay belgeleriniz size e-posta yoluyla gönderilecektir.  
Konaklamalı kurs 
Katılmak istediğiniz kurs ve arzu ettiğiniz oda türüne (Tek veya iki kişilik) www.sprachenzentrum.at/
sommerintensiv adresli web sayfamızda aşağıdaki ödeme şekillerini kullanarak online kayıt yaptırabilirsiniz.
•    Kredi Kartı (VISA, Mastercard, American Expess) ile ödeme ya da eft ile internetten Havale (SOFORT-
     Überweisung) : Odanız hemen rezerve edilir. Onay belgeleriniz ve kalacağınız öğrenci yurdunun 
     adresi/check-in bilgileri size e-posta yoluyla gönderilecektir. 
•    Hesaba banka havalesi: Oda rezervasyonu, kurs ücretleri hesabımıza ulaştıktan sonra gerçeklesır. 
     Rezervasyon kesinleştikten sonra, onay belgeleriniz ve kalacağınız öğrenci yurdunun adresi/check-in 
     bilgileri e-posta yoluyla size gönderilecektir. 

Hesaba banka havalesi
Önemli nokta: Kurs ve/veya konaklama ücretlerinin havalesinde kursa katılacak olan öğrencinin adı
bildirilmek zorundadır.
Posta havalesinde ortaya çıkan bütün posta havale masrafları kursiyere aittir. Bu nedenle havaleyi ya ”alıcı
için ücretsiz” kaydı ile yapınız. Havale sırasında meydana gelen eksik ya da fazla ödemeler daha sonra
sekreterliğimizde tahsil edilir. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden yapılan banka havale işlemlerinin 
10 iş gününe kadar sürebileceğini göz önünde bulundurunuz. 
Hesap bilgileri:
Banka Şubesi: UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Vienna AT
Alıcı adı: Innovationszentrum Universität Wien GmbH
IBAN: AT73 110 0052 1110 1006, BIC (Banka tanımlama kodu): BKAUATWW

Şahsi Kayıt ve Ödeme
Ödemeleri nakit, bankamatik (Maestro) ya da kredi kartıyla (VISA, Mastercard) sekreterliğimizde de yapabilir-
siniz. Odanız hemen rezerve edilir ve kayıt belgeleri/kalacağınız öğrenci yurdunun adresi şahsınıza verilir.

Kurs iptali
Yapılacak tüm iptaller ancak Sprachenzentrum’un yazılı onayı ile mümkündür ve geçerli sayılır.
•    Kursun iptali
     •   Kurs başlangıcından beş gün öncesine kadar: iptal ücreti kesilmez, ücretin tamamı iade edilir. 
     •   Kurs başlangıcından dört gün öncesine kadar, ya da kursa katılmama halinde: kurs ücretinin tamamı  
         tahsil edilir, ücret iadesi yapılamaz.
•    Oda rezervasyonunun iptali
    •   Kurs başlangıcından 21 gün öncesine kadar: iptal ücreti ke silmez, ücretin tamamı iade edilir.

     •   Kurs başlangıcından 20 ila 14 gün öncesine kadar: 200 € kesildikten sonra kalan tutar iade edilir.
     •   Kurs başlangıcından 13 gün öncesine kadar, ya da kursa katılmama halinde: oda ücretinin tamamı  
         tahsil edilir, ücret iadesi yapılamaz.
Lütfen Genel İş Şartnamemizi dikkate alınız. Bu şartnameyi ve koşullarını www.sprachenzentrum.at/agb adresli
web sayfamızda bulabilirsiniz.



Kurs seviyeleri 
Almanca kurslarımızın seviye basamakları Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi (GERS) 
doğrultusundadır.
Her kursta bir kur atlamak mümkündür. 
Tüm seviyelerdeki kurs içerikleri konuşma, metin okuma, yazılı çalışmalar, dinleme alıştırmaları, 
dilbilgisi, telaffuz, sözcük bilgisi vb. konulardan oluşmaktadır. 

Almanca A1:       Dönem 1 ve Dönem 2
                                Çok az ya da hiç Almanca bilmeyen katılımcılar için.  
Kurs hedefleri:  En basit dinleme ve okuma metinlerinin anlaşılması; kişisel bilgileri iletebilme; başka 
                                kişilerle bağlantı kurabilme; basit konuşmalara katılabilme; her gün karşılaşılan durum-
                                larda basit bir dil aracılığıyla iletişim kurabilmek için gerekli temel sözcük dağarcığı ve 
                                temel dilbilgisi yapılarının öğrenilmesi.

Almanca A2:       Dönem 1 ve Dönem 2
Kurs hedefleri:  Günlük aşina hayatta kullanılan iletişim; okuma ve dinleme metinlerinde geçen, günlük 
                                yaşam alanları ve gereksinmeleriyle ilgili temel ifadelerin anlaşılması; genel konular ve
                                kişisel ilgi alanları üzerine basit metinler yazabilme.

Almanca B1:      Dönem 1 ve Dönem 2
Kurs hedefleri:  Genel konular üzerinde iletişim; daha karmaşık konuşma durumları için gerekli dil 
                                araçarı; basit resmi yazışmaların kaleme alınması; radyo ya da televizyonlardaki 
                                kamuoyu ile ilgili ana ifadelerin anlaşılması; genel konulara gereken temel sözcük 
                                dağarcığına hakim olma. 

Almanca B2:      Dönem 1 ve Dönem 2
Kurs hedefleri:  Soyut ve somut konuların anlaşılmasında gereken okuma ve dinleme stratejilerinin 
                                geliştirilerek tamamlanması; geniş bir konu yelpazesinin birlikte getirdiği yazılı ve sözlü 
                                iletişimde, net ve konularla uyumlu aksiyon ve reaksiyon verebilmede gerekli kelime 
                                hazinesine sahip olma. 

Almanca C1:      Dönem 1 ve Dönem 2
Kurs hedefleri:  Dili kamusal ve mesleki yaşamda, ya da eğitim ve yüksek öğrenimde etkili ve esnek bir 
                                şekilde kullanabilmek için yazılı ve sözlü ifade olanaklarının geliştirilmesi. Çeşitli 
                                medyada geçen okuma ve dinleme metinleriyle çalışma, tartışmalar, karmaşık konu-
                                larda kendini net ve kapsamlı ifade edebilme için yazılı düşünce bildirimlerinin kaleme 
                                alınması.

Almanca C2:      Dönem 1 ve Dönem 2
Kurs hedefleri:  Tartışma ve sunumlarda kendini, akıcı ve yüksek ölçüde hatasız ifade edebilmek için
                                yazılı ve sözlü ifadenin kusursuz hale getirilmesi. İnce anlam nüanslarını dahi kavraya 
                                bilme ve karmaşık edebi, bilimsel ve sosyopolitik okuma ve dinleme metinleriyle yapılan
                                çalışmalar.  

A1/1
A1/2

A2/1
A2/2

B1/1
B1/2

B2/1
B2/2

C1/1
C1/2

C2/1
C2/2



Rathausplatz

Rathaus

Grillparzerstr.

Rathauspark

Re
ic

hs
ra

ts
st

ra
ße

Universitätsstraße (Linien 43, 44)

Schotte
nring (Linien 1, 71, D)

Un
iv

er
sit

ät
sr

in
g 

(L
in

ie
n 

1,
 7

1,
 D

)

La
nd

es
ge

ric
ht

ss
tra

ße

Schottentor 
(U2)

(U2)

Eb
en

do
rfe

rs
tra

ße

Ra
th

au
ss

tra
ße

Roose
ve

ltp
lat

z

Votivkirche

Ga
rn

iso
ng

as
se

Garnisongasse

Währingerstraße (Linien 37, 38, 40, 41, 42)
Liechtensteinstraße (Linie 40A)

Hahngasse

Schottengasse

Bu
rg

th
ea

te
r

Porzellangasse

Sp
ita

lg
as

se
 (L

in
ie

n 
5,

 3
3)

La
ng

e 
Ga

ss
e 

(L
in

ie
n 

5,
 3

3)

6

54

2

7

Hof 1

Hof 2 H 7
Hof 9

Hof 8

Hof 3

1

Schwarzspanierstraße

Berggasse

Berggasse

Türkenstraße

Hörlgasse

Hörlgasse

Freyung

Alser Straße (Linien 43, 44)

Florianigasse

U
3

Universität

Campus

Schotte
nbastei

H 4

H 5

Schottenring 
(U2)

U

U

Franz-Josefs-Kai 

(Linie 1)

Oskar-Morgen-

stern-

Platz

Roßauer Lände

P

Türkenstraße

Schlickgasse (Linie D)
Schlickplatz

Otobüs durağı (geziler için)
Grillparzerstraße/Universitätsring köşesi

Güncellik: Ocak 2020, programlar değişebilir
Fotoğraflar:
Innovationszentrum Universität Wien GmbH,  Universität Wien
kapak fotoğrafı: Rawpixel/adobe.stock.com
Tasarım: Miriam Weigel

Sekreterlik Çalışma Saatleri Temmuz – Eylül:
Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma: 8:30-14:30
Salı: 8:30–18:00
Sekreterlik Çalışma Saatleri Ekim – Haziran:
Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma: 9:00-15:00
Salı: 13:00–18:00

Sprachenzentrum der Universität Wien
(Viyana Üniversitesi Dil Merkezi)
Viyana Üniversitesi Kampüsü
Alser Straße 4 / 1.16 no.lu avlu 
1090 Wien, Österreich
Tel.: (+43 1) 4277-24101
sprachenzentrum@univie.ac.at
www.sprachenzentrum.at

/sprachenzentrum.univie
#sprachenwien

P

Sekreterlik:
 1    Campus / Kampüs 
        Alser Straße 4 / 1.16 no.lu avlu
        1090 Wien
Kurs yerleri:
 1    Campus / Kampüs 
       Alser Straße 4 / 1.16 no.lu avlu
       1090 Wien 
 2    Spitalgasse 5–9
       1090 Wien   
 3    Universität Wien – Hauptgebäude
       Viyana Üniversitesi – Ana bina
       Universitätsring 1 
       1010 Wien
 4    Neues Institutsgebäude (NIG)
       Universitätsstraße 7
       1010 Wien
 5    Juridicum (Hukuk Fakültesi)
       Schottenbastei 10–16 
       1010 Wien
 6    Türkenstraße 3
     1090 Wien
 7    OMP 
       Oskar-Morgenstern-Platz 1 
       1090 Wien

http://www.facebook.com/sprachenzentrum.univie/
https://instagram.com/explore/tags/sprachenwien/
http://www.sprachenzentrum.at
mailto:sprachenzentrum@univie.ac.at

