
 

Mültecilere yönelik ASH Pre-Study Programı 

Online Tanıtım ve Bilgilendirme Etkinliği  

14.06.2021, Pazartesi, 16.00-18.00 ve 18.06.2021, Cuma, 10.00-12.00  

 

Pre-Study Programı’na kimler 

başvurabilir? 

ASH Pre-Study Programı, üniversiteye 

kayıt koşullarını sağlayamamış olan 

mültecilere yöneliktir. 

 

 

Pre-Study Programının içeriği ve sağladıkları? 

ASH Pre-Study Programının süresi yaklaşık bir yıldır. (Ekim ayından Eylül ayına kadar) 

● Almanca ve üniversiteye hazırlık kursu (B2 seviyesinden C1 seviyesine) 

● Derslere misafir öğrenci olarak katılma imkânı (Dersler üniversite kaydından sonra 

saydırılabilir) 

● Bölüme özel başvuru ön koşulların tamamlanması (Örneğin, staj ön koşulunun yerine 

getirilmesi) 

● Program ve üniversiteye başvuru süresince ASH Refugee Office’ten sağlanan destek. 

 

ASH Pre-Study Programına nasıl başvurulur? 

1-31 Temmuz arası tamamladığınız belgeleri pre-studies@ash-berlin.eu adresine 

gönderebilirsiniz.  

Gerekli olan belgeler: 

● Motivasyon mektubu (Almanca veya İngilizce, maksimum 2 sayfa) 

● Özgeçmiş/CV (Almanca veya İngilizce) 

● Kimlik belgesi (Scan) 

● B1 Almanca seviyesinin tamamlandığını gösteren sertifika (Scan) 

● Üniversiteye giriş belgesi (Scan); eğer bu belge başvuruda hazır değilse, lütfen ASH 

Refugee Office’ ne başvuru öncesi danışmanlık için telefon veya E-mail yoluyla iletişime 

geçiniz.  

 

mailto:pre-studies@ash-berlin.eu


Daha fazla bilgi almak için ASH Pre-Study Programı Online Tanıtım ve Bilgilendirme Etkinliğine 

davetlisiniz! Bilgilendirme etkinliği, iki kez olmak üzere 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 

16.00-18.00 ve 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 10.00-12.00 arasında aşağıdaki linklerden 

gerçekleştirilecektir. 

 

14 Haziran 2021 Pazartesi günü 16.00-18.00 arasındaki oturum için Bigbluebotton-linki: 

 
https://www.ash-berlin.eu/studieninfotag-digital/ 

Lütfen yukarıdaki ASH Berlin tanıtım günü etkinlikleri linkine tıklayın. 13.06.2021 tarihinden itibaren 

etkinlik için erişim bağlantısını şu başlık altında bulacaksınız: "ASH Pre-Study Programı, mülteci deneyimi 

olan aday öğrenciler için bilgilendirme etkinliği ve programın katılımcıları ve çalışanları ile değişim/ “ASH 

Pre-Study Programm, Informationsveranstaltung für Studieninteressierte mit Fluchterfahrung 

und Austausch mit Teilnehmer_innen sowie Mitarbeiter_innen des Programms”  Lütfen 14 Haziran 

2021'deki etkinliğimiz için bu bağlantıya tıklayın. 

 

 

18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00-12.00 arasındaki oturum içinse Zoom-linki: 

Etkinliğe katılım için toplantı adresine giriş yapıldıktan sonra sistem toplantı-kimlik numarası ve 

şifre isteyebilir. Toplantı-kimlik no, Meeting-ID olarak, şifre ise "Password" kısmında belirtilmiştir. 

https://zoom.us/j/92422755925?pwd=RVRJbHZEV3BLcEpGOVpVVW4zamMxQT09 
 
Meeting-ID: 924 2275 5925 
Kenncode: 351826 
 

Web Sitesi: www.ash-berlin.eu/studium/studiengaenge/ash-pre-studies-for-refugees/  

E-Mail: pre-studies@ash-berlin.eu  Adres: Alice-Salomon-Platz 5, 12627 Berlin (U5 Hellersdorf) 

Telefon: 030 99 245 138/ numaranızı da belirterek ses mesajı bırakabilirsiniz 

ASH Refugee Ofis çalışma saatleri: Her salı ve perşembe saat 11.00-16.00 arası. 

Mevcut durum nedeniyle, yüz yüze danışmanlık hizmeti sunamıyoruz. Bize e-posta ve telefon (ses 

kaydı) ile ulaşabilir, numaranızı bırakabilirsiniz. Çalışma saatlerimizde sizi memnuniyetle 

arayacağız. 
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