Almanya – Bavyera’da Yükseköğrenim Gezisi (13.11.2016 – 19.11.2016)
Almanya, yükseköğrenim yeri olarak Türkiye’de çok iyi bir imaja sahiptir. Bavyera Eyaleti
ilgili PASCH öğrencileri arasında, çeşitli iş imkanları sunan önemli bir sanayi bölgesi olarak
tanınmaktadır. Birçok PASCH öğrencisi, Bavyera Eyaletinin muazzam iş imkânları yanı sıra,
kaliteli yükseköğrenim için çok sayıda bölümler sunduğunu bilmektedir.
Özellikle mühendislik fakülteleri ve MINT derslerinin (matematik, bilişim, fen bilimleri ve
teknik) olduğu fakülteler, Türkler açısından oldukça caziptir. Bunun sebebi ise, çoğu PASCH
öğrencisinin lisede ağırlıklı olarak MINT dersleri okumalarıdır. Mühendislik veya doktorluk
gibi meslek dalları Türkiye’de çok iyi bir itibara sahiptir. Birçok PASCH okulu öğrencisi,
liseyi Türkiye’de okuduktan sonra, yükseköğrenimini Almanya’da görmek istediklerini ifade
etmektedirler. Ögrenciler bu isteklerini bazen bizzat, bazen de öğretmenleri ve velileri
aracılığla, Goethe-Institut yetkililerine iletilmektedirler.
Goethe-Institut Ankara, ilgili PASCH öğrencilerinin talebine cevap verebilmek adına, BayBIDS
işbirliğiyle, “Almanya Bavyera’da Yükseköğrenim“ gezisini düzenleyerek, MINT derslerinde
üstün başarı sergileyen toplam 11 PASCH ögrencisine, Bavyera’da yüksekokul ve
üniversiteler hakkında bilgilenmeleri ve fakülteleri yakından tanımaları için bir fırsat
vermiştir.
Düzenlenen gezinin amacı PASCH öğrencilerine,
-

Bavyera’daki Alman yükseköğrenim kurumlarınındaki ögretim ve ögrenim ortamını
ve kampus yaşamını yerinde deneyimletmek ve yaşatmak,

-

Yükseköğrenim kurumlarında doğrudan profesörler ve çalışanlardan yükseköğrenime
kabul şartları hakkında bilgi almalarını sağlamak,

-

Çeşitli kurumlar ve fakülteler arasındaki farkları yerinde öğrenme imkanı tanımak.

Goethe-Institut Ankara açısından belirtilen hedeflere “Regensburg Doğu Bavyera Teknik
Yüksekokulu“ (OTH), “Friedrich Alexander Üniversitesi“ (FAU), ve “Würzburg-Schweinfurt
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu“na (FHWS) yapılan ve çok iyi geçen ziyaretler sayesinde
ulaşıldı.

14.11.2016, Regensburg Doğu
Bavyera Teknik Yüksekokulu
Ziyareti
Ziyaret, Bayan Schwarz’ın Bavyera
ve OTH’da yükseköğrenim
imkanlarına dair genel bir bakış ve
bilgilendirme sunumu ile başladı.
Bayan Schwarz‘ın kolay dil
seviyesindeki sunumu, tüm
öğrencilerin yükseköğrenime kabul edilme koşullarını ve imkânlarını anlamalarını sağladı.
Türk öğrenciler açısından önemli olan Almanya’da mevcut olan yüksekokul ile üniversite
arasındakı farkların neler olduğunu anlamak ve yüksekokul diplomasi ile üniversite
diplomasinin denk olup olmadığına açıklık kazandırmaktı. Sunum esnasında öğrenciler birçok
soru sordular ve genel olarak kendilerini iyi karşılanmış ve iyi bilgilendirilmiş hissettiler.
Daha sonra makine mühendisliği fakültesinin laboratuvarlarında rehberlik gerçekleşti ve
böylelikle öğrenciler OTH’da yükseköğrenimin ne kadar uygulamaya yönelik organize
edildiğini gördüler. Öğrencilerin ilgisini çeken bir diğer konu ise, çalışma gruplarının gayet
küçük olduğunu ve böylelikle OTH’da öğrencilere iyi bir danışma sağlandığının görmeleriydi.
Daha sonra Bay Hanus tarafından gerçekleştirilen kampüs rehberliği ve kantindeki güzel
yemekler OTH’da iyi hazırlanmış programı tamamladı.

Profesör Krenkel’in Biomedical Engineering bölümünden ısı tekniğinin temelleri dersini
ziyaret etmeleri ise öğrencilere Almanya’nın yükseköğrenim kurumlarındaki eğitimi
doğrudan amfide deneyimleme imkânı verdi. PASCH okulu olan TED Istanbul Koleji öğrencisi
Can Berk Hotamış profesör Krenkel tarafından sorulan soruyu doğru cevapladı. Bu başarı ise
öğrencilerin Almanya’da üniversite öğrenimini başaracakları inancını güçlendirdi.

15./16.11.2016, Friedrich Alexander
Universität Ziyareti
FAU’ya ait yükseköğrenim
düzenlemesi için bilgi ve danışma
merkezi (IBZ) çalışanı Dr. Krusche
gruba “Kollegienhaus”da bulunan
senato salonuna eşlik etti.
Grup burada Bavyera Alman Yurtdışı
ve Ortak Okulları Rehberlik Girişimi
(BayBIDS) sorumlusu olan ve aynı zamanda PASCH öğrencilerin bu gezisine 1560€ ile
finansal destek sağlayan Bayan Hallmeier ile tanıştı. Bayan Hallmeier öğrencileri ayrıntılı bir
şekilde BayBIDS bursu hakkında bilgilendirirken, Dr. Krusche de PASCH öğrencilerine FAU’da
yükseköğrenime kabul edilme koşulları hakkında bilgi verdi.
Daha sonra öğrenciler yüz kasları hakkındaki tıp dersini ziyaret etttiklerinde, tıp okumak için
neden C2 seviyesinde Almanca‘nın gerekli oldugunu gördüler. Dil konusundaki zorluklara
rağmen bu ziyaret özellikle lise mezuniyetinden sonra tıp okumak isteyen öğrencileri
sevindirdi.

Ertesi gün kantinde yemek yedikten sonra teknik dinamik kürsüsü ziyaret edildi ve
Dr.Schmitt’in sunumundan sonra işletme otomatikleştirilmesi ve imalat sistematiği
kürsüsünün deneme sahaları ziyaret edildi. Öğrenciler burada hangi soruların ele alındığını
ve ürünlerin üretimine ne gibi çözümlerin bulunduğunu görme imkânını buldular.
Genel olarak FAU ziyareti öğrenciler için çok aydınlatıcı bir ziyaret oldu, çünkü böylelikle bir
yüksekokul ve üniversite arasındakı farkı doğrudan deneyimleyebildiler.

17./18.11.2016, Hochschule für
angewandte Wissenschaften
FHWS Uluslararası Ofisi elemanı Senol
Arslan öğrencileri FHWS i-Campus’unda
selamladı ve Bay Kachur modern medya
eğitimi laboratuvarlarını kendilerine
tanıttı. Öğrenciler özellikle
“Röntgenring“de ziyaret ettikleri Röntgen anıtında etkilendiler. Anıt ziyaretinin ardından
Profesör Dr. Gerald Steinmann öğrencileri inşaat mühendisliği eğitimi hakkında bilgilendirdi.
Daha sonra Prof. Braun ve Prof. Völkl-Wolf bilişim, ekonomi bilişimi ve E-Commerce
bölümleri hakkında bilgi verdiler. Ardından Bay Arslan FHWS’e kabul edilme koşulları
hakkında bilgi verdi. Bu bağlamda öğrenciler B2 seviyesinde Almanca ile FHWS’e kabul
edilebileceklerini öğrendiler. Birinci gün FHWS başkanı Bay Grebner ile neşeli karşılaşmayla
son buldu.

İkinci gün Schweinfurt yerleşkesi ziyaret edildi. Burada öncelikle Prof. Bletz-Siebert
öğrencilere teknomatematik bölümünü tanıttı. Ardından Prof. Tiesler öğrencilere temsili
makine mühendisliği laboratuvarlarında rehberlik yaptı ve makine mühendisliği anabilim
dalı tarafından yürütülen projeleri açıkladı. Ekonomi Mühendisliği Fakültesinden bayan
Bieling yaratıcı çalıştaylar için kullanılan ve çok ilginç olan kübik laboratuvarını gösterdi.
Kübik odasında öğrencilere üç boyutlu gözlükler yardımıyla rüzgar santrali içerisinde
hareket etme ve parçalarını ayırma imkânı sunuldu. Daha sonra Prof. Meyer, Almanca ve
İngilizce yükseköğrenim programları olan Business and Engineering ve Logistics imkânlarını
gösterdi. Sonunda öğrenciler FHWS’te okuyan Türk öğrencilerle yüksekokulda öğretim
hakkında bilgi alışverişinde bulundular ve FHWS’in öğrencilerine olağanüstü imkânlar
sunduğunu öğrendiler.

Teşekkür
PASCH-Öğrencileri genel olarak, ziyaret edilen yüksekokullar ve üniversiteler hakkında çok
olumlu geri bildirimde bulundular. Öğrencilerin positiv izlenimleri laboratuvar donanımlarını,
fakültelerin gerçekleştirdiği projeleri, profesörler ile dekanların ögrenciler ile ilişkileri ve
ulaşılabilir olmalarını kapsamaktaydı. PASCH-Öğrencileri OTH, FAU ve FHWS’in öğrencilerine
çok iyi eğitim imkanları sunduklarına tanık oldular. Bu geziye katılan birçok Türk öğrencisi
Almanya’da ziyaret ettikleri yüksekokullar ve üniversitelerden birinde üniversite eğitimi
görebilmek için çabalayacaklarını bildirdiler.

Goethe-Institut Ankara üniversite gezilerinin iyi organizasyonu için Bayan Hallmeier’e
teşekkürlerini sunar. Goethe-Instituts Ankara özellikle Almanya’da bulunduğumuz esnada
gezinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan Bayan Schwarz, Bay Dr. Krusche ve Bay
Arslan’a ve daha önce isimleri belirtilen tüm dekanlara, Profesörlere ve çalışanlara
şükranlarını sunar.

