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Almanca kurslarında 100. Yıl  



2022 Almanca yaz kursları 
 

Yoğun kurs kayıtları başlangıcı: 16 Şubat 2022 
Akşam kursu kayıt başlangıcı: 3 Mayıs 2022

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

Kurs                                                        5 Temmuz – 29 Temmuz 2022          57 DS                                                                 530 € 

Kurs + Tek kişilik oda                      3 Temmuz – 30 Temmuz 2022          57 DS            27 gece konaklama          1.120 € 

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

Kurs                                                        2 Ağustos – 26 Ağustos 2022             57 DS                                                                 530 € 

Kurs + Tek kişilik oda                      31 Temmuz – 27 Ağustos 2022         57 DS            27 gece konaklama          1.120 € 

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

Kurs                                                        30 Ağustos – 16 Eylül 2022                 56 DS                                                                 520 € 

Kurs + Tek kişilik oda                      28 Ağustos – 17 Eylül 2022                56 DS            20 gece konaklama          1.060 € 

 
 
Yaz - Akşam kursu           Pazartesi + Çarşamba ya da Salı + Perşembe 17:30 – 20:00                                 
 
Kurs    çevrim içi ve yüz yüze      11 Temmuz – 12 Eylül 2022               54 DS                                                                 412 € 
 

 
ÖSD Sınavı  

A2, B1, B2, C1, C2 seviyelerinde 10 – 11 Ağustos 2022 tarihinde yapılacaktır.  
Kayıt tarihi: 29 Haziran – 20 Temmuz 2022 
Ücret detaylarını web sayfamızda bulabilirsiniz: sprachenzentrum.at/osd        
 
 
•   Yoğun kurslar her kurs döneminin ilk Salı günü başlar. 
 

•   1 DS (1 ders saati) 45 dakikadır. 
 

•   Almanca kursları 11 farklı kurda verilmektedir (A1/1-C2) Her kursta bir kuru bitirebilirsiniz. 
 

•   Daha önce Almanca öğrenmiş olan tüm katılımcıların seviye tespit sınavına girmesi zorunludur. Son bir 
    yıl içerisinde alınmış olan ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinde en az % 80 başarı  
    gösterildiğini kanıtlayan ÖSD ve Goethe Enstitüsü sertifiklarına sahip olan katılımcılar seviye tespit  
    sınavından muaftırlar. 
 

•   Kurslara en az % 75 devamlılık koşulunu yerine getiren ve final sınavına giren katılımcılara seviye sertifikası 
    verilir. Kuru başarıyla tamamlayan katılımcılar her kurs için 4 ECTS (European credit transfer system)  
    almaya hak kazanırlar.  
 

•   Ders kitapları kurs ücretine dahil değildir. Kurs kitaplarını kampüsümüzdeki facultas Kitabevi’nden ya  
    da kitapların elektronik versiyonunu yayınevinin web sitesinden satın alabilirsiniz. 
 

 
 

 

16 yaş üstü herkes için  
A1'den C2'ye 

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


Hakkımızda 
 

Almanca kurslarında 100. yılımızı kutluyoruz! 
 

2022 yılında Almanca kurslarında 100. yılımızı geride bırakıyoruz. Serüvenimizin en başından itiberen dil 
öğretme ve öğrenme sürecinde keyif faktörünü ön planda tuttuk. Zaman ilerledikçe kursiyerlerimizin           
beklentileri ve öğretim yöntemlerimiz değişti. Öğrenim hedeflerinize doğru yol alırken alanlarında uzman ve 
deneyimli öğretmenlerimiz, iletişim odaklı ve hareketli ders yöntemleriyle sizleri destekliyor.  
 

Yoğun yaz kurs programımız farklı havasıyla öne çıkıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar yaz-
larını Almanca kurslarımızda değerlendirip hep birlikte Almancayı ve Viyana’yı daha yakından tanıma fırsatını 
buluyorlar. 
 

Viyana‘ya gelme imkanı olmayan ya da sağlık nedenleriyle uzaktan eğitimi tercih eden katılımcılar için akşam 
kurs programında çevrim içi kurslara da yer verdik. 
 
100. yıldönümümüzü kutladığımız 2022 yazında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.  
 
*Not: Covid-19 nedeniyle yasal kısıtlamaların geçerli olması halinde, yüz yüze olarak planladığımız kurslarımızı 
kısıtlamalar süresince uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştireceğimizi, gezi ve etkinlik programlarını iptal etmek 
zorunda kalacağımızı ya da sınırlı olarak düzenleyeceğimizi dikkate almanızı rica ederiz.  
 

 
Öğleden sonra programı (çevrim içi ve yüz yüze) 
 

Değişken program. Programlar hakkında ayrıntılı bilgi kurs başlangıcında verilecektir. 
Ücretler 15 – 105 Avro arasındadır; bazı etkinlikler ücretsizdir. 
 

Özel kurslar 
İş Almancası, telaffuz, konuşma, metin yazma, dil bilgisi vb. 
 

Konulu seminerler 
Müzik, kültür, edebiyat vb. konularda seminerler 
 

Serbest zaman etkinlikeri  
Viyana ormanlarında yürüyüşler, Almanca film gösterimi, öğrenim amaçlı videoklipler vb.  
 
Öğrenci Yurtlarında Konaklama 
 

İsteğe bağlı olarak sizlere ulaşımı kolay öğrenci yurtlarında tek kişilik odalarda konaklama imkanı sunmak-
tayız. Konaklamaya yeme ve içme dahil değildir. Kampüs çevresinde uygun fiyatlı lokantalar bulunmaktadır.  
Odalar ancak tüm kurs süresi için rezerve edilebilir (Temmuz/Ağustos 27 gece, Eylül 20 gece). Yurda varış,           
sadece kursun başlamasından önceki Pazar günü, yurttan ayrılış kurs bitişini takip eden Cumartesi günü            
mümkündür.  
 

Art arda kayıt yapılan 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 (WI-FI) bulunmaktadır.  
 

Odalarda havlu yoktur. 
 

 



Online Kayıt ve Ödeme 
 

Konaklamasız kurs 
Katılmak istediğiniz kursa sprachenzentrum.at/sommerintensiv adresli web sayfamızda aşağıdaki ödeme 
şekillerini kullanarak online kayıt yaptırabilirsiniz. 
•   Kredi Kartı (VISA, Mastercard) ya da eps 
•  Hesaba banka havalesi: Kurs ücretlerinin, 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 tek kişilik oda seçeneğine sprachenzentrum.at/sommerintensiv adresli web sayfa-
mızda aşağıdaki ödeme şekillerini kullanarak online kayıt yaptırabilirsiniz. 
•  Kredi Kartı (VISA, Mastercard) veya eps yoluyla yapılan ödemeleri takiben odanız hemen reserve edilir.  
•  Hesaba banka havalesi: Oda rezervasyonu, kurs ücretleri hesabımıza ulaştıktan sonra gerçekleşir. 
Rezervasyon kesinleştikten sonra, onay belgeleriniz ve kalacağınız öğrenci yurdunun adresi/check-in 
bilgileri e-posta yoluyla size gönderilecektir. 
 

Hesaba banka havalesi 
Havale işleminde katılımcının adını ve kurs numarasını belirtmeyi unutmayınız. 
Havale masrafları kursiyere aittir. Bu nedenle havaleyi ya da iade  ”alıcı için ücretsiz” kaydı ile yapınız. Havale        
sırasında meydana gelen eksik ya da fazla ödemeler daha sonra sekreterliğimizde tahsil ya da iade edilir. Avrupa 
Birliği üyesi olmayan ülkelerden yapılan banka havale işlemlerinin 10 iş gününe kadar sürebileceğini göz önünde 
bulundurunuz. 
 

Hesap bilgileri: 
Innovationszentrum Universität Wien GmbH 
Banka Şubesi: UniCredit Bank Austria AG  
8189 FirmenkundenCenter Campus Süd 
Rothschildplatz 1, 1020 Wien  
IBAN: AT73 1100 0052 1110 1006, BIC (Swift kodu): BKAUATWW 
 

Şahsi Kayıt ve Ödeme 
Ödemeleri nakit, bankamatik (Maestro) ya da kredi kartıyla (VISA, Mastercard) sekreterliğimizde de yapabilir 
ve odanızı hemen ayırtabilirsiniz. Ofisimizin güncel çalışma saatlerini web sayfamızdan öğrenebilirsiniz:   
sprachenzentrum.at/oeffnungszeiten. 
 
İptal Şartları 
 

Yapılacak tüm kurs iptalleri ancak Sprachenzentrum’un yazılı onayı ile mümkündür ve geçerli sayılır.  
Covid-19 nedeniyle yasal kısıtlamaların geçerli olması halinde, yüz yüze olarak planladığımız kurslarımızı   
kısıtlamalar süresince uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştireceğimizi ve bu durumun geçerli bir kurs iptal ve 
ücret iadesi sebebi olmadığını belirtiriz. Konuyla ilgili sprachenzentrum.at/agb adresinde bulabileceğiniz 
Genel İş Şartnamesindeki maddeleri inceleyebilirsiniz.  
 

•   Kurs İptali 
    •  30.06.2022 (Temmuz kursu), 28.07.2022 (Ağustos kursu) ve 25.08.2022 (Eylül kursu) tarihlerine kadar  
        yapılan iptallerde iptal ücreti kesilmez, ücretin tamamı iade edilir. 
    •   01.07.2022 (Temmuz kursu), 29.07.2022 (Ağustos kursu) ve 26.08.2022 (Eylül kursu) tarihlerinden itibaren 
        yapılan iptallerde kurs ücretinin tamamı tahsil edilir, ücret iadesi yapılamaz ya da kurs ücreti daha ileri  
        tarihli bir kurs aktarılamaz.  
•   Oda reservasyonu iptali 
    •  18.05.2022 (Temmuz kursu), 14.06.2022 (Ağustos kursu) ve 13.07.2022 (Eylül kursu) tarihlerine kadar ya
        pılan iptallerde iptal ücreti kesilmez, ücretin tamamı iade edilir. 
    •  08.06.2022 (Temmuz kursu), 06.07.2022 (Ağustos kursu) ve 03.08.2022 (Eylül kursu) tarihlerine kadar  
        yapılan iptallerde ücretin %50’si kesilerek iade edilir. 
    •   09.06.2022 (Temmuz kursu), 07.07.2022 (Ağustos kursu) ve 04.08.2022 (Eylül kursu) tarihlerinden itibaren 
        yapılan iptallerde ya da odaya giriş yapmama halinde kurs ücretinin tamamı tahsil edilir, ücret iadesi  
        yapılamaz ya da oda reservasyonu daha ileri bir tarihe kaydırılamaz.  

https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/sommer-intensivkurse
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/sommer-intensivkurse
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/kontakt/oeffnungszeiten
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/agb


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 ilete-
                                bilme; başka kişilerle bağlantı kurabilme; basit konuşmalara katılabilme;  
                                her gün karşılaşılan durumlarda basit bir dil aracılığıyla iletişim kurabilmek 
                                için gerekli temel sözcük dağarcığı vetemel 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 strateji-
                                lerinin geliştirilerek tamamlanması; geniş bir konu yelpazesinin birlikte getir-
                                diği 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 konularda 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 edebil-
                                mek için yazılı ve sözlü ifadenin kusursuz hale getirilmesi. İnce anlam nüans-
                                larını dahi kavraya bilme ve karmaşık edebi, bilimsel ve sosyopolitik okuma 
                                ve dinleme metinleriyle yapılan çalışmalar. 
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Kurs seviyeleri  
 
Almanca kurslarımızın seviye basamakları Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi 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.  



Güncellik: Şubat 2022, programlar değişebilir 
 
Firma künyesi: 
Innovationszentrum Universität Wien GmbH 
Alser Straße 4, Hof 1.16, 1090 Wien  

Fotoğraflar: 
Innovationszentrum Universität Wien GmbH, Universität Wien, 
Prostock-studio/stock.adobe.com (4. resim) 

Tasarım: Miriam Weigel 
 

Güncel çalışma saatleri: 
www.sprachenzentrum.at/oeffnungszeiten 

Sprachenzentrum der Universität Wien 
(Viyana Üniversitesi Dil Merkezi) 
Viyana Üniversitesi Kampüsü 
Alser Straße 4, Hof 1.16 
1090 Wien, Österreich 
T: +43 1 4277-24101 
 

sprachenzentrum@univie.ac.at 
www.sprachenzentrum.at                        

 /sprachenzentrum.univie 
 #sprachenwien 

Kayıt ofisi:   
 1     Campus  
        Alser Straße 4 / Hof 1 
        Giriş:  1.16, 1. kat 
        1090 Viyana 

 

Kurs adresleri:  
 1     Campus  
        Alser Straße 4 / Hof 1 
        Giriş:  1.16, 1. kat 
        1090 Viyana  
 2     Universität Wien – Hauptgebäude 
        Viyana Üniversitesi – Ana bina 
        Universitätsring 1  
        1010 Viyana  
 3     Neues Institutsgebäude (NIG) 
        Universitätsstraße 7 
        1010 Viyana  
 4     Universität Wien 
        Kolingasse 14-16 
        1090 Viyana   
 5     Türkenstraße 3 
        1090 Viyana   
 6     OMP  
        Oskar-Morgenstern-Platz 1  
        1090 Viyana  
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