
Goethe 
Üniversitesi 
akademisyenlerinden

Sosyolog 

Hilal Akdeniz
tarafından 

master ve doktora 

eğitimleri konusunda

online seminer verilecek

ve konu ile ilgili sorular

cevaplandırılacaktır.

SEMİNER

Seminer 21.11.2020 tarihinde, Saat 20:00’da 
ZOOM üzerinden yapılacaktır.

Not: "Seminer linki seminer günü Academics At 
Risk Platform’u Eyalet Temsilcileri tarafından 
paylaşılacaktır."



Seminerde cevaplandırılacak sorular:

ü M./D. eğitiminin türleri nelerdir?
ü M./D. ilanları nerelerden, nasıl araştırılır, bu 

ilanların duyurulduğu web siteleri hangileridir?
ü M./D. eğitimi kaç aşamadan oluşmaktadır, süreç 

nasıl ilerlemektedir?
ü M./D. eğitimi ile ilgili Almanya’da yabancı öğrenci 

kontenjanı var mıdır?
ü Almanya’da M./D. öğrencileri için misafir öğrenci 

kavramını açıklar mısınız?
ü M./D. burslarına nasıl başvurulur?
ü M./D.’sı yarım kalan öğrencilerin kaldıkları 

yerden devam etmeleri mi, yoksa yeniden 
başlamaları mı avantajlıdır?

ü M./D. için danışman hocalara nasıl ulaşılır, 
danışman hocalar ile görüşmelerde nelere dikkat 
edilmelidir?

ü M./D. müracaatlarında referans ne kadar 
önemlidir? Referans nasıl bulunabilir?

ü M./D. başvurularında ve danışman hocalar ile
irtibat kurmada CV’nin önemi nedir?

ü Danışman hocalar ile kendi projeleri çerçevesinde 
mi görüşülmeli veya yeni proje teklifleri ile 
gidilebilir mi? 

ü M./D. eğitimleri yarım kalmış olanların, geçmiş 
eğitimleri yeni bir kabulde yardımcı etken midir?



ü Risk altındaki akademisyenleri destekleyen ve 
rehberlik yapan kurumlar hangileridir ve buralara 
başvuru nasıl yapılır?

ü DAAD kurumu, M./D. eğitimleri noktasında ne gibi 
fırsatlar sunmaktadır?

ü M./D. eğitiminde yabancı dilin önemi nedir? 
ü M./D. transkriptlerinin yeni kabule etkileri 

nelerdir?
ü Avrupa’da ‘Ales sınavı’ benzeri bir sınav var mıdır?

ü M./D. Eğitimine başlayanların Jobcenter ile ilişiği 
kesilir mi, kesilirse giderler nasıl karşılanır?

ü Geçimini Jobcenter’dan sağlayanlar, M./D. 
eğitimine başladıklarında Jobcenter çocukların 
ödeneğini de keser mi?

ü Avrupa’da M./D. diplomaları iş hayatında kullanılır
mı? 

ü M./D. eğitimi sırasında bir işte çalışılabilir mi? 

ü Avrupa’da alınan M./D. diplomalarının denkliği 
olmayan ülkeler var mıdır?

ü M./D. diplomalarının, kamuda ve iş dünyasında 
karşılığı nelerdir?

ü M./D. eğitimlerinin lisans eğitiminden farklı 
disiplinlerde olmasının avantaj ve dezavantajları 
nelerdir?

ü Seminer sonunda vaktin elverdiği ölçüde bireysel 
sorulara da cevap vermeye çalışılacaktır.


