Justus‐Liebig‐Universitätets Akademisches Auslandsamt erbjuder en rad tyska språkkurser såväl för
utländska sökande till en utbildning vid Justus‐Liebig‐Universität (JLU) eller Technische Hochschule
Mittelhessen (THM) som för dessa universitets utländska studenter, gästande forskare och deras
anhöriga.

TYSKA INTENSIVKURSER
Dessa kurser på sex nivåer är i första hand avsedda för utländska studenter som vill skriva in sig vid
ett tyskt JLU eller THM. De leder inom ett år från nybörjarstadiet (A1 i nedan ‐
stående schema) till den nivå (C1.2 nedan) som krävs i provet ”Deutsche Sprachprüfung für den
Hochschulzugang” (DSH) eller provet ”Test Deutsch als Fremdsprache” (TestDaf). Att bli godkännd i
ett av dessa prov är förutsättning för inskrivning på de flesta tyska universitet och fackhögskolor.
Kursperioder och avgifter
Nivå

A1
A2
B1
B2
C1.1
C1.2

Antal Total antal under‐
veckor visningstimmar

7
7
8
6
7
8

140
140
160
120
140
160

Kurs‐
avgifter

ca. € 360
ca. € 360
ca. € 400
ca. € 300
ca. € 360
ca. € 400

Tentamensavgifter
Deutsche Sprachprüfung ... (DSH) € 70
TestDaF
€ 175
Kurserna kan påbörjas på varje nivå. I början av varje kursperiod genomförs en diagnostisk test och
deltagarna placeras i den kurs som motsvarar deras förkunskaper.
För deltagande i kurserna kan GECTS‐credits erhållas.

ANMÄLAN TILL KURSERNA
a) Sökande till utbildning till läkare, tandläkare och veterinär
Studieplatserna för dessa utbildningar sökes vid ”Hochschulstart.de ”. Ansökningsblanketten kan
laddas ner från www.hochschulstart.de/ och den ifyllda blanketten kan
skickas till Hochschulstart online eller per post.
Som förberedelse för det tyska språkprovet DSH (se ovan) kan man delta i de ovannämnda
språkkurserna .

Skriftlig anmälan till
Akademisches Auslandsamt der JLU
Deutsch als Fremdsprache
Gutenbergstr. 6
D – 35390 Gießen

b) Sökande till en studieplats i övriga ämnen
Ansökningsblanketten (”Zulassungsantrag”) kan laddas ner från
www.daad.de/de/download/zulassungsantrag_dt.pdf
Till den ifyllda blanketten skall bifogas vidimerad kopia och tysk översättning av
‐ gymnasiets slutbetyg
‐ ev. intyg över avslutade högskolekurser
‐ ev. intyg över tyska språkkunskaper.
Ansökningshandlingarna skall skickas till följande adress:
Justus‐Liebig‐Universität
uni‐assist
Helmholzstr. 2‐9
D‐10587 Berlin
Prövningen av de inlämnade handlingarna sker mot en avgift av € 43.‐ för EU‐medborgare. Banken
och kontot dit avgiften skall inbetalas kan laddas ner från
http://www.uni‐assist.de/bankverbindung.html
Efter prövningen sänder uni‐assist ett meddelande till den sökande. Detta meddelande, tillsammans
med uppgiften om vilken kurs anmälningen avser, skall skickas till
Akademisches Auslandsamt der JLU
Deutsch als Fremdsprache
Gutenbergstr. 6
D‐35390 Gießen
Justus‐Liebig‐Universitätet kommer att bekräfta mottagandet av anmälningen och kommer att
lämna ytterligare upplysningar om kursen.
c) Inskrivna utländska studenter, gästande forskare och anhöriga till studerande kan
anmäla sig informellt till kurserna på ovanstående adress eller per telefon +49 (0)641 9912148 /
9912175

TERMINSKURS
Sökande som har blivit antagen för studier på Justus‐Liebig‐Universität eller Fachhochschule Gießen‐
Friedberg och inte har fått godkänt i provet DSH (se ovan) kan under den följande terminen (ca. 15
okt. ‐ ca. 15 feb. resp.ca. 15 apr. ‐ ca. 15 juli) delta i en språkkurs (20 veckor, totalt ca. 260
undervisningstimmar) som förbereder för nästa DSH‐prov före den följande terminen.
Denna terminskurs är avgiftsfri.

INTERNATIONELL HÖGSKOLEKURS
Denna fyxraveckorskurs (ca. 95 undervisningstimmar) anordnas varje september före höstterminens
början. Särskild tonvikt läggs på grammatik, textproduktion och kommunikation samt tyskt kulturoch
samhällsliv. Kursen får sin speciella prägel genom ”mentorer”, tysktalande studenter som tar
hand om deltagarna utanför undervisningen och informerar dem på ett trivsamt sätt om både
universitätslivet och Gießen och dess omgivning. Det genomförs också längre exkursioner t.ex. till
Frankfurt och Heidelberg. Ett viktigt inslag i kursprogrammet är olika workshops som videofilm,
kurstidning, teater, dans, matlagning som deltagarna kan välja bland. I slutet av kursen får deltagarna
ett intyg med antalet ECTS‐credits de har nått i kursen.
Kursavgifren är € 600.‐. Denna avgift reduceras dock till € 400.‐ för studenter som deltar i ett
EUprogram
som Sokrates eller Erasmus eller kommer från ett av Justus‐Liebig‐Universitäts eller
THM partneruniversitet.

VåRKURS
Före vårterminen (i slutet av mars och början av april) anordnas en intensivkurs på tre veckor (totalt
60 undervisningstimmar) som framför allt är avsedd för utbytesstudenter som kommer att ta upp
sina studier i Gießen på vårterminen. Kursens mål är å ena sidan att förbättra studenternas tyska
språkkunskaper så att de bättre kan tillgodogöra sig undervisningen under terminen, å andra sidan
att ge dem en inblick i uppläggningen av studierna och studentlivet i Gießen.
Kursavgifren är € 330.‐. Denna avgift reduceras dock till € 150.‐

KVÄLLSKURSER
Under höst‐ och vårterminerna anordnas på tisdagar och torsdagar mellan 18.15 och 19.45 tyska
språkkurser på olika nivåer för utbytesstudenter, utländska licentiater, gästande forskare och deras
anhöriga.
För utbytesstudenter är dessa kurser avgiftsfria.
För de övriga deltagarna är avgiften på höstterminen € 100.‐ och på vårterminen € 90.‐.
För deltagande i en kurs kan ECTS‐credits erhållas.

EXKURSIONER
För att ge utländska studenter möjlighet att lära känna även andra delar av Tyskland ordnar
”Abteilung internationale Studierende” Exkursioner till attraktiva mål mellan Hamburg och München
till överkomligt pris.
Information och anmälan: Karin Happel, Akademisches Auslandsamt, Goethestr.58, rum 37,
tel. +49 (0)641 / 9912142
INFORMATIONS‐ OCH RåDGIVNINGSBYRå
Akademisches Auslandsamt
Bereich Deutsch als Fremdsprache
Gutenbergstr. 6 (rum 011a)
35390 Gießen
tel. + 49 (0)641 99 121 48 / 9912175
fax. + 49 (0)641 99 121 33
auslandsamt‐kurse@admin.uni‐giessen.de
www.uni‐giessen.de/cms/internationales/sprachkurse/in

