Institut für Turkistik
“Auslandserfahrung erwerben und reflektieren modülü” hakkında bilgilendirme
Lütfen önce modül planında (Modulübersicht) bulunan “Auslandserfahrung erwerben und
reflektieren” modülü hakkındaki genel bilgileri okuyunuz.
Bu bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.uni‐
due.de/turkistik/studiengaenge_neu.shtml
1) Seminerin adı: Landes‐und kulturwissenschaftliche Lehrveranstalltung zum
Auslandserfahrung”
Ders, (2 SWS) dört bölümden oluşan bir SEMİNER olarak sunulmaktadır.
Seminer dört ana ağırlık etrafında planlanmıştır:
Örgütleme edinci (organizasyon)
Kültürlerarası edinç
Dilbilimsel/dilsel edinç
Kültürbilimsel edinç
Bu ders için öğrenciden (Studienleistung) olarak beklenenler
Seminere düzenli/yeterli katılım tavsiye edilir
Bir proje fikri oluşturma ve geliştirmesi gerekir
Peer‐Feedback (Moodle) beklenir.
Üç aylık kesintisiz veya kesintili Yurtdışı Deneyimine hazırlık
Modülde Prüfungsleistung koşulları:
Yurtdışındaki tecrübe hakkında bir proje raporu yazmak
Modul sınavı, yurtdışında gerçekleştirilen 10 sayfalık (Türkçe) proje raporuna
göre değerlendirilir.
Standart proje bölümün sorumlu öğretim görevlisi tarafından kontrol edilir.
Bu seminer Türkistik’te ilk kez kış yarıyılı 2012/2013’te sunulmuştur.
2) Yurtdışında Kalma
Bu süreç, öğrenci tarafından planlanır ve örgütlenir, (Akademisches Auslandsamt
AAA ve Türkistik Bölümü’ne danışabilirsiniz)
Yurt dışında kalma süresi üç ay (3 ay)dır. Ancak bu süre kesintisiz bir biçimde veya
fazla üç parçaya bölünerek yapılabilir
Yarıyılda veya yarıyıl tatilinde yapılabilir
“Yurtdışı Deneyimi” bir üniversitede veya başka bir kurumda okuyarak/derslere
katılarak/araştırma yapılarak/çalışarak veya staj/ dil kursu... yaparak
gerçekleştirilebilir.
Ancak yapılan seçimin Essen Üniversitesiyle bağlantısının olması, yapılacak
projenin Türkistik Bölümü öğrenim amaçlarıyla örtüşmesi/ desteklemesi tercih
edilmektedir.

Yurtdışında bir üniversiteden alınan belgelerin kabul edilmesi (Anrechnung)
işlemlerini kolaylaştırmak için, önceden “Öğrenim Anlaşması” (learning
agreement) yapılmalıdır.
Yer: Türkçenin resmi dil olarak konuşulduğu bir ülke
Meslek stajı (Berufsfeldpraktikum) yurt dışında yapılıp, rapor yazılırsa “Yurtdışı
Deneyimi” olarak (ancak BFP’nin öngördüğü koşullar yerine getirilmişse) kabul
edilir.
Erasmus deneyimi, AE için ek bir rapor hazırlanması durumunda kabul edilir.
Eskiden yapılmış Exkursion, staj, vs.. belgelenebilirse kabul edilir.
Öğrenci AE yapması gereken iki dal okuyorsa, “Yurtdışına Deneyimi” sadece bir
dal için gerekmektedir.
Öğrencinin Türkistik dışında bir dalı seçmesi halinde, Türkçe için AE erwerben
und reflektieren yerine paralel modul olan Interkulturalität erfahren und
reflektieren modülünü okuması gerekmektedir.
Özel durumlar (Sonder‐ ve Hartefallregelungen) sadece aşağıdaki koşullar altında
kabul edilebilir. Bu konudaki son kararı Prüfungsausschuss vermektedir:
A) Yurt dışına çıkamayacak engeli olmak
B) Çocuklu veya bir aile bireyine bakmak zorunda olmak
3) Proje ve Rapor
Öğrenci hazırlık seminerinde, yurt dışına çıkmadan önce proje ve proje raporu
hakkında bilgilendirilecektir.
Öğrencinin AE esnasında karşılaşması muhtemel konular ve yazılması gereken
rapor için seminerde bir ana soru (Leitfrage) formüle edilecektir.
Raporun içeriği ve kapsamı (10 sayfa) baştan Türkçe Bölümü tarafından
belirlenmiştir. Raporun yazılacağı dil Türkçedir.
Yurt dışında edinilen deneyimin uygun bir dil ve biçemle sorgulanması ve
yazılması gerekmektedir
4) Bilgiler
Akademisches Auslandsamt: https://www.uni‐
due.de/interational/outgoings_studium.shml#finanzierung (Burs ve maddi yardım
için)
Türkistik Bölümü ERASMUS ve Auslandserfahrung koordinatörü: Berin Uyar
(http://www.uni‐due.de/turkistik/berin_uyar_neu.shml)
Erasmus Anlaşmalı üniversiteler: Ankara University (Ankara), Çanakkale University
(Çanakkale), Çukurova University (Adana), Ege University (İzmir), Kocaeli
University (Kocaeli), Marmara University (İstanbul), Mersin University (Mersin),
Mustafa Kemal University (Hatay), Sakarya University (Sakarya), Yeditepe
University (İstanbul), Zonguldak Karaelmas University (Zonguldak)

(Anlaşmamız olmayanlar: Anadolu University (Eskişehir), Atatürk University
(Erzurum), İstanbul University (İstanbul))

