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AO ile Hamburg Oniversitesinin 3 dilli yUrUttugu Avrupa Cah$malan Yiiksek 

Usans Programl ~er~evesinde yUksek lisans yapan6grencilere iki univer

sitenin ortak diplomaslnln yanl Slra, yurt dl$lnda staj olanaw sunuluyor 


Sivil toplurn kuruluslan, ticari birlikJer, 
sanayici ve is veren demekJeri, Avrupa 
kurumlan, uluslararaSI J.auuluSlar, bakanlIk
lar ve uluslararasl sirketlerde bilimsel ve siya
si danlSrnan olarak gorev aJabil cek uzmanlar 
yetistirmek amaelyla AO ve Hamburg iiniver
sitelerince hazrrlanan EuroMaster. gen~lere 
yeni ufuklar a9Y0r. Toplam bedeli 3 bin 500 

Avro olan 3 dilde yiiriitiilen programda 
6greneiler, AO'niin yam srra bir YJI da 
Hamburg OniV rsite inde egitirn ve yurt 
dlSmda staj imkanma sabip oluyor.
Ocretsiz Almanca 

Program kapsammda toplam 500 
saatlik Almanea kursundan ucret iz 
yararlanan 6grenciler, u~ giinlUk 
Ankara ziyaretiyJ Tiirkiye'deki bakan
hklan, 1 haftaltk B " Igezisi He de 
AB He ilgili kurumlan taruma ve list 
diizey y6netieileri ile tamsma irnkaru 
buluyorlar. Tum ulu lardan ogrencilere 
a!;Jk olan programa katIlan ogrencilerin 
yuzde 30'una iiniversite tarafmdarI burs 
verilirken. dj ' r oi!renciler de 

Almanya'daki kurumlara burs b~sunda 
bulunabiliyor. Akdeniz Oniversitesi (AO) 
lktisadi ve ldari Bilimler Fak:i.iltesi 
UJuslararasl 1liskiler Ana Bilim Dah Ogretim 
Oyesi Prof. Dr. Harun Giimriikc;ii, yaph~ 
a9k.lamada, ogrencilerin progr rna basladtk-
Ian andan itibaren bern Hamburg hem de 
AO ogreneisi oldukJanru sayledi. 

Kamerunlu Mohamed 
Prograrna devam eden ogreneilerden 

Kamerunlu Mohamed MOUDeharou, Tiirk 
kiiltiiriinu tarumak arnaeIYla 

Ttirkiye'yi tercih e~. Mohamed, 
Ttirkiye'nin \X)k kiHtiirlli ve zengin bir iilke 
oldugunu belirterek, ''Buraya gelmeden once 
Turkiye hakkmda 0sma.nlJ 
lmparatorlugu'ndan soma kuruldugu dJ mda 
bir sey bilmiyordum. Tiirkiye'yi tran ve 
Arabistan gIbi dusiiniiyordum ama 'tOk yarul-
IlliSIm" dedi. 

Letonyall Tatyana 
Bir Tiirk ile evli olan Letonyah Tatyana 


M ara da program sayesinde farklJ insanlan 

ve kiiltiirleri tanldlgIm sOyledi 


~_---------~--.--~,.,....---fi Gelecek planlanlll TUrkiye'de kurdu
gunu ifade eden Tatyana, SunlarI say
ledi: "Bu program kariyer planlanmla 
ilgili tUm sorulara cevap veriyor. 
Kariyer planlamarru bu program ilze
rine kurmak i tiyorum. Bu program
bern yurt dismda da rekabet edebili 
nitelige ula ttracak. ABD'deki prog
ramlara da baknm ama iki iiniversi
tecle de ogrenim imkanl bulma ola

' nag. sagladJg. iC;in burada kalmay 
bT!>r \lPrnim " 


