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Bilgi Broşürü

GİRİŞ
Bu broşür Almanya‘da ve dünyanın her yerinden ebeveynler ve öğrenci adayları ola-
rak sizler için Ren bölgesinde bulunan Ludwigshafen Yüksekokulu‘na genel bir bakış 
sunmak ve yüksek öğrenimin sizlere ne gibi imkanlar ve avantajlar sunduğuna ilişkin 
rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu broşür İspanyolca, Rusça, Fransızca, 
Türkçe, İngilizce ve Çince de dahil olmak üzere birçok dile tercüme edilmiştir. Al-
manca ve İngilizce dillerinde daha ayrıntılı bilgilere yüksekokulun ana sayfasından 
www.hs-lu.de adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bazı çalışanlarımız sizlere diğer dillerde 
de yardımcı olabilmektedir. 

 ■ Neden yüksek öğrenim?
 ■ Avantajlarınız neler?

 ■ Genel Bilgiler
 ■ Öğrenim dalları

 ■ Yüksek öğrenim Olgunluk Diploması (Abitur), Uygulamalı  
 Bilimler Yüksekokulu Yeterlilik Diploması, ustalık belgesi  
 ve dengi dereceler, mesleki yeterlilik                                               

 ■ Ren bölgesinde bulunan Ludwigshafen Yüksekokulu‘nda neye  
 kimden / nereden ulaşabilirim?
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ALMANYA‘DA YÜKSEK ÖĞRENIM

 Yüksek öğrenimin avantajları nelerdir?
Daha önce hiç yüksek öğrenim görmeyi düşündünüz mü? Yoksa yüksek öğrenimin sizin için doğru seçenek olup ol-
madığı konusunda şüpheniz mi var?  Belki de sizin için yüksek öğrenimin finansmanı bir sorun teşkil etmektedir. Veya 
sadece yüksek öğrenimin ne anlama geldiği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor olabilirsiniz. Bizim görüşümüze 
göre yüksek öğrenimin lehine için konuşan birçok iyi sebep bulunmaktadır:
 Yüksek öğrenim daha iyi kariyer ve terfi fırsatları sunar
Yüksek öğrenim diploması olmayan bir kişinin kariyer olanakları sınırlıdır. Şirketler yüksek pozisyonlar için yüksek öğ-
renim diplomasına sahip çalışanları tercih ettikleri için belli bir noktadan sonra kapılar kapanmaktadır.
 Yüksek öğrenim önemli anahtar nitelikler kazandırmaktadır
Yüksek öğrenim kapsamında sadece ilgili dalın içeriği değil aynı zamanda diğer önemli sosyal ve yöntemsel yetiler de 
öğrenilmektedir. Örneğin öğrenim gruplarında takım arkadaşlarıyla etkileşimde bulunmak, bir sunum hazırlamak ve 
sunmak veya (isteğe bağlı) kurslarda yabancı bir dil öğrenmek, bütün bunlar kişisel gelişimi desteklemektedir.
 Akademisyenlerin kazanç olanakları daha iyidir
Çok sayıda çalışma, yüksekokul mezunlarının meslek hayatları içinde yüksek öğrenim görmeyen kişilere göre daha yük-
sek bir gelir elde ettiklerini göstermiştir.
 İşsizlik oranı daha az
Akademisyenler arasında işsizlik oranı diğer nüfus gruplarına göre daha düşüktür. Bu, akademisyenlerin daha yüksek 
nitelikli işler için uygun olmasına ve genellikle daha geniş bir iş alanına sahip olmalarına bağlıdır.

 
Kaynak: Arbeiterkind.de

 Yüksek öğrenim eğlencelidir
Yeni insanlarla tanışmak, bol bol parti yapmak, bir sömestiri yurtdışında geçirmek, insan bir daha asla yüksek öğrenim 
dönemindeki kadar çok imkana sahip olmayacaktır. Yetişkinlerin birçoğu yüksek öğrenim döneminin hayatlarının en 
güzel dönemi olduğunu boşuna söylemezler.

 Kendi eğitimine yatırım yapmaya daima değer / Yüksekokul harcı yok!
Yüksek öğrenim maddi bir külfet anlamına gelse de eğitime yapılan yatırım daima geri dönecektir. Bu sebeple başlan-
gıçta eğitim finanse edilmesi sallantıda olsa bile hemen pes edilmemelidir. Almanya‘da yüksek öğrenimi finanse etmenin 
birçok imkanı bulunmaktadır. Mesela belli koşullarda devlet teşvik fonundan (BaföG) faydalanmaya hak kazanabilir 
veya üniversite veya vakıf  bursları için başvurularda bulunabilirsiniz. Buna ilişkin bilgilerine yüksekokulun ana sayfasın-
dan veya BaföG dairesinden ulaşabilirsiniz. 

Quali�kationsspezi�sche Arbeitslosenquote in Prozent (Jahr 2011)
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Ayrıca Renanya Palatina eyaletinde ilk yüksek öğrenim için eğitim harcı alınmamaktadır! Sadece her bir sömestir için 
100 Euro‘dan biraz dazla bir sömestir harcı (idari masraflar, öğrenci hizmetleri, gerekirse şehir içi toplu taşım araçları 
bileti) ödemeniz gerekecektir.

 LUDWİGSHAFEN YÜKSEKOKULU TANITIMI

GENEL BİLGİLER
Ren kıyısındaki Ludwigshafen Yüksekokulu, işletme fakültesi ve sosyal ve sağlık fakülteleri kapsamında geniş bir eğitim 
dalı yelpazesi sunmaktadır. Klasik tam zamanlı eğitimin yanı sıra çalışma hayatına paralel yürütülen bölümler ve dual 
eğitim dalları da sunulmaktadır. Bu portföy size mekandan bağımsız yüksek öğrenim olanağı sağlayan uzaktan eğitim 
branşları ile tamamlanmaktadır. Bu anlamda yüksekokulumuz bilhassa üç özelliğiyle ön plana çıkmaktadır:
Birincisi Sizlere kişiye özel rehberlik hizmeti sunuyoruz. Oldukça iyi öğretim/öğrenim koşullarının hakim olduğu ve 
öğretim üyelerimizle yakın ilişkiler içinde küçük gruplarda gerçekleştirilen etkinliklerle bireysel, rahat bir eğitim ortamı 
ve eğitim atmosferi oluşturulur. Fakültelerimizin bazıları, Ludwingshafen‘daki öğreniminiz boyunca profesör statüsüne 
sahip bir rehber tarafından eşlik edildiği rehberlik programları sunmaktadır. Ayrıca Yüksek öğrenim ve Meslek eğitimi 
Departmanı da öğrenmeyi ve öğrenim sürecini destekleyici rehberlik programları, uygulamalı seminerler sunmaktadır. 
Bu etkinlikler sayesinde daha verimli öğrenir, bireysel yansıma ve tartışma imkanı elde eder ve bu kapsamda sıkı dokun-
muş bir rehberlik ağı tarafından desteklenirsiniz.
İkincisi  Uluslararası bir yaşam tarzına sahibiz. Güncel olarak yurtdışı seminerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirile-
bileceği, dünya çapında 100‘ü aşkın partner yüksekokulumuz bulunmaktadır. Böylece tüm Renanya Palatina‘da öğrenci 
başına en yüksek yabancı yüksekokul oranı ile iyi kooperasyon ilişkilerinden birine sahip bulunmaktayız. Yurtdışı ika-
meti neredeyse tüm bölümlerin sabit bir parçasıdır ve bu alanda uzun yıllara dayanan tecrübelerimiz bulunmaktadır. 
Yurtdışı ikametlerinize sizi hem lisan bakımından hem de kültürel akımdan hazırlamaktayız. Bu hazırlıklarla yüksek- 
okullarda yurtdışı sömestiri, staj ve bitirme ödevleri şeklinde gerçekleştirilen yurtdışı ikametleri sorunsuzca gerçek-
leştirilebilmektedir ve böylece eğitiminiz sırasında zaman kaybetmemeniz sağlanmış olur. Ayrıca sizlere maddi teşvik 
olanakları hakkında kapsamlı ve nitelikli danışmanlık hizmeti de vermekteyiz. Bunun da ötesinde yabancı veya göçmen 
kökenli öğrencileri her anlamda desteklemekteyiz.
Üçüncüsü  Bizim için eğitimde kalite esastır. Bu sebeple profesörlerimiz yüksekokulumuzda hizmete başlamadan 
evvel en az beş yıllık iş deneyimine sahiptirler. Ayrıca rehberden profesöre kadar tüm öğretim üyelerinin ilkesel mesleki 
gelişimine büyük önem vermekteyiz.     Ayrıca sizlere en güncel eğitim içeriğini sunmamızı sağlayan tek etken Renanya 
Palatina‘nın en araştırmacı yüksekokulu olmamız değildir. Bunun yanı sıra düzenli aralıklarla gerçekleştirilen anketler 
sayesinde öğrenim dallarının kalite yönetimine dahil edilmesi de öğretim ve öğrenim yöntemlerinin sürekli geliştirilme-
sine doğrudan katkıda bulunmaktadır. Bu sayede öğretim ve öğrenimin biçimlendirilmesine etkin bir şekilde katılarak 
kalitenin sürekli yükseltilmesine katkıda bulunduğunuz için bahsedilen bu hususlar bizim için önem taşımaktadır. Bizim 
okulumuzda klasik seminerleri büyük bir çoğunlukla boşa ararsınız.
Şu an itibarı ile Ludwigshafen‘da yaklaşık 4.500 öğrenci mesleki geleceğine hazırlanmaktadır. Yüksekokulumuzun sun-
duğu öğrenim kontenjanları her zaman olduğu gibi büyük talep görmektedir. Ne var ki sahip olunan teknik ve mekansal 
donanım bu gelişime her zaman ayak uyduramadığı için genellikle Numerus clausus yöntemini uygulamak zorunda 
kalmaktayız.  Ren kenarında bulunan Ludwigshafen Yüksekokulunda ve diğer uygulamalı bilimler yüksekokullarında 
öğrenim görmenin cazibesi artık Almanya‘da yüksek öğrenime başlayan öğrencilerinin üçte birinin eğitimlerine bir uy-
gulamalı bilimler yüksekokulunda başlamasına dayanarak da kanıtlanabilir.

ÖĞRENİM DALLARI
Bu noktada sizlere yüksekokulumuzda sunulan öğrenim dallarına ilişkin genel bir bakış sunmak istiyoruz. Bu kapsamda 
sadece Bachelor öğrenim dallarını, yani Abitur veya meslek eğitimi sonrasında doğrudan başlayabileceğiniz bölümleri 
listeledik. Bachelor öğrenim dalları üç yıl (genellikle 180 performans puanı) ile dört yıl (genellikle 240 performans 
puanı) arasında sürmektedir. Bölümlerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde mezunlara Bachelor of  Arts (B.A:) 
veya Bachelor of  Science (B. Sc.) mezuniyet derecesi verilir.  Bu iki unvan arasındaki farklılık sadece bölümün alanın 
hakkında bir bilgi verir, diplomalar eşdeğerlidir. Öğrenim kış sömestirinde genellikle Ekim ayında, yaz sömestirinde ise 
Mart ayında başlamaktadır. Lütfen her sömestir bütün bölümlerin başlamadığını dikkate alınız. Bir yılda iki sömestir 
tamamlanır. 
Yüksek öğrenim için müracaat etmeniz gerekmektedir! Bu süreç genellikle öğrenim başlangıcından 2-3 ay önce başla-
maktadır. Lütfen başvuru tarihleri hakkında ana sayfamızdan vaktinde bilgi alınız! 
Ayrıca Bachelor öğrenim dalını tamamlandıktan sonra öğreniminize devam edebileceğiniz Master bölümleri veya ge-
lişim bölümleri de bulunmaktadır. Aşağıdaki sayfalarda öncelikle tam zamanlı öğrenim dalları, daha sonra ikili (dual) 
öğrenim dalları ve mesleğe entegre edilmiş öğrenim dalları tanıtılacaktır. 
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TAM ZAMANLI ÖĞRENİM DALLARI 

1. İşletme Vergi Bilimi ve Mali Denetim
Bu Bachelor öğrenim dalı, altı sömestir süren tam zamanlı bir bölümdür. Uygulamaya yönelik öğrenim, işletme vergi 
bilimi ve mali denetim alanlarında mesleki nitelikler kazandıran bir profile sahiptir.
Bu öğrenim Bachelor of  Arts B.A. lisans diploması ile tamamlanır. Bu bölüm nitelik kazandıran bir ilk mezuniyet sunar 
ve mezunlarına aşağıdaki alanlarda uzmanlık ve idari görevleri üstlenme yeteneği kazandırır:  
• Vergi danışmanlığı şirketleri
• Mali denetim şirketleri

2. Sevk ve İdare (BCO):
Tam zamanlı bu öğrenim kapsamında işletmesel kısmi işlevlere ilişkin bilgilerin, iktisat ve hukukun önem taşıyan bölümünün 
yanı sıra karar hazırlığı, karar verme ve karar denetimi alanında derinleştirici bilgiler edineceksiniz. Dolayısıyla bu bölümün ağırlık 
noktası sevk ve idare, mali muhasebe ve yönetim olmakla beraber, işletme esaslarının BT alanındaki çözüm yaklaşımlarıyla bağ-
daştırılması ve uluslararası yönelimlere özel bir önem verilmektedir. Bunun ötesinde sürdürülebilir iktisat konusu sadece yönetim 
ve sürdürülebilirliğin odak noktasında kalmaz, aynı zamanda diğer etkinliklere de entegre edilerek işlenir.
Bu öğrenim, özellikle muhasebe, Controlling ve yönetim olmak üzere işletme alanında ve bilgi yönetimi alanında ve 
bilgi yönetiminin ticari odaklı alanlarında uzman ve idari görevler için etkinlik kazandırır.
Bu bölüm altı sömestir süren, tam zamanlı bir bölümdür ve Bachelor of  Arts B.A. lisans diploması ile tamamlanır.  

3. Finansal Hizmetler ve Kurumsal Finansman
Bachelor öğrenim adalı olan finansal hizmetler ve kurumsal finans, altı sömestir süren, modüler yapılı, tam zamanlı bir 
bölümdür.  Bu bölüm Bachelor of  Arts B.A. lisans diploması ile tamamlanır. Uygulamaya yönelik öğrenim, finansal 
hizmetler ve kurumsal finansman alanlarında mesleki nitelik kazandırıcı bir profile sahiptir.
Bu öğrenim ilk yeterliliğin kazanılmasını sağlar ve  mezunlarına aşağıdaki alanlarda uzmanlık ve idari görevleri üstlenme 
becerisini kazandırır:  
• Şirketlerin mali departmanlarında
• Kredi işlerinde
• Sigorta ekonomisinde
• „Fon endüstrisinde“
• Ticari danışmanlık şirketlerinde
• Dernek ve kurumlarda
• Yatırım danışmanı olarak
• Sigorta aracısı olarak
• Şirketlerin planlama departmanlarında

4. Uluslararası İş Yönetimi (Doğu Asya) 
„Uluslararası İş Yönetimi (Orta Asya) tam kapsamlı bir işletme eğitimi Çin ve Japonya‘ya yönelik derslerle ve iyi bir dil 
eğitimiyle tamamlanmaktadır.  Öğrenim sekiz sömestir sürer ve Bachelor of  Science derecesiyle tamamlanır. Öğrenciler 
bir sene yurtdışında eğitim görürler.
Bu bölümün hedefi, öğrencilere kapsamlı bir işletme eğitimi esasına dayalı olarak, Doğu Asya ticari bölgesine yönelik 
faaliyetler için, bu alanda çalışan işletmecilere, ilgili mesleki faaliyet alanlarında karşılaştıkları zorlu ve karmaşık mali ve 
idari görevleri çözüme ulaştırmak için ihtiyaç duydukları özel uzmanlık ve metodik beceri ve yetenekler kazandırmak-
tır. Bu sırada, aynı zamanda Orta Asya ekonomi bölgesi dışında da iş ve idare alanında sorumlu pozisyonlarda başarılı 
faaliyetler için gerekli olan nitelikler de kazandırılmış olur.

5. Uluslararası Yönetim Doğu Avrupa (IME)
Farklı kültürlere ve işletme bilimine ilgi duyuyor ve mesleki geleceğinizi uluslararası bir alanda görüyorsanız, Uluslara-
rası Yönetim Doğu Avrupa bölümü ilgilerinizi ilerleyen zamanlarda mesleki bir kariyere dönüştürmek için harika bir 
temel oluşturmaktadır.   Uluslararası Yönetim Doğu Avrupa (IME) lisans programı konsepti, uluslararası iş piyasaları-
nın, özel nitelik olarak önem taşıyan, disiplinler arası „Orta ve Doğu Avrupa yetkinliğine“ sahip ekonomi uzmanları ih-
tiyacına yönelik olarak tasarlanmıştır.  Bu ihtiyaç özellikle çok uluslu sanayi şirketlerinde, bölgesel genişleyeme hedefleri 
olan orta ölçekli şirketlerde, ihracat ve ithalat ticaretinde, uluslararası alanda faaliyet gösteren hizmet sunucularında ve 
uluslararası çalışan organizasyonlarda, kurum ve şirket danışmanlığında ortaya çıkmaktadır.  Bu program yedi sömestir 
süren, modüler yapıda, tam zamanlı bir programdır ve Bachelor of  Arts B.A. derecesiyle tamamlanır.
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IME lisans programının size sundukları:
• Uluslararası, uygulamaya yönelik idari eğitim
• Orta ve Doğu Avrupa‘ya odaklanma
• İngilizce ve Rusça dil yetkinliği
• Mecburi yurtdışı sömestiri
• Kültürlerarası anlayış
• Modern öğrenim şekilleri
• Uluslararası şirketlerde çok iyi iş olanakları.

6. Uluslararası Personel Yönetimi ve Organizasyon (IPO)
Bu lisans programının hedefi öğrencilere bütüncül bir insan kaynakları yönetiminin temel yetkinliklerini bilimsel ve 
uygulamaya yönelik olarak kazandırmaktır. Temel bilgi ve beceriler ile uygulamaya yönelik bilgi ve beceriler altı sömestir 
süren ve Bachelor of  Arts B.A. lisans diploması ile tamamlanan programımızın çıkış ve hedef  noktalarıdır.
Burada, eylem yetkinliği kazandıran metodik ve sosyal beceriler de dahil edilerek uygulamaya yönelik (personel) yönetim 
bilgilerinin akademik seviyede kazandırılması ve aynı derecede dilsel/kültürel niteliklerinin uluslararası yönelimle siste-
matik olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu program kapsamında mecburi bir yurtdışı sömestiri öngörülmüştür. 
Bu bölümün mezunları, Personel Müdürü olarak (örn. personel planlaması, istihdamı, yönetimi, iş hukuku, iş organi-
zasyonu, ücret belirlenmesi) veya insan kaynakları analisti olarak (personel giderleri hesaplama ve raporlama) şirketlerin 
HR (insan kaynakları) departmanında ve işletme bünyesindeki sosyal veya eğitim işlerinde uzman olarak veya dernek ve 
gelişim kurumlarında mesleki pedagog olarak çalışma olanağı elde ederler. 

7. Lojistik
Bu lisans programı, altı sömestir süren, modüler yapılı, tam zamanlı bir programdır. Bu öğrenim programı uygulamaya 
yönelik, iş yönetimi ve bilgi teknolojileri ağırlıklı eğitim içeriği sayesinde lojistik uzmanı mesleğinin gerektirdiği bilgileri 
kazandıran bir eğitimdir. Öğrenim Bachelor of  Arts B.A. lisans diploması ile tamamlanır.
Bu öğrenim ilk yeterliliğin kazanılmasını sağlar ve mezunlarına aşağıdaki alanlarda uzmanlık ve idari görevleri üstlenme 
becerisini kazandırır:  
• Lojistik
• Dağılım yönetimi
• Ürün planlaması ve yönetimi
• Malzeme idaresi
• Tedarik pazarlama ve satın alma
• Nakliyatçılık
• Trafik planlaması ve yönetimi
• Kontrol
• İşletme organizasyonu.

8. Pazarlama
„Pazarlama“ lisans programı altı sömestirlik eğitim sürecinde, pazarlama ağırlıklı, esaslı bir işletme öğrenimi sunar ve Ba-
chelor of  Arts B.A. lisans diplomasıyla tamamlanır. Pazarlama lisans programının amacı, öğrencilere, farklı sektörlerde ve 
fonksiyon alanlarında pazarlamaya özgü sorunları uygun bir şekilde çözme becerisi kazandırmaktır. Burada, kazandırılan 
niteliklerin sektöre veya iş alanına özgü olmasına değil, pazarlama sorunlarının ve çözümlerinin genellenmesine (öğrenme-
nin transferi) dikkat edilmektedir.  Bu sebeple yetkinlik kazanımı, geniş bir oryantasyona ve yeni yetişen iş gücüne, ilerideki 
mesleki uygulamalarında, pazarlama alanındaki yeni iş sahalarına hızlı bir şekilde entegre olabilme becerisi kazandıracak 
özelliklerin aktarılmasına yöneliktir. Böylelikle bu öğrenim programı, öğrencilerin ilerideki kariyer süreçlerinde, sıklıkla 
değişen mesleki görevlerle karşılaşacakları gerçeğini şimdiden hesaba katmış olmaktadır.
Bölümün içeriği öncelikli olarak uluslararası alanda pazarlama fonksiyonlarına yöneliktir. Öğrenciler, farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin pazarlama ve satış alanlarındaki görevleri üstlenmek için gerekli 
nitelikleri kazanırlar. Bölümden mezun olmak pazarlamanın tüm alanlarında sağlam bir kariyer başlangıcı imkanı sağlar.

9. Hemşirelik eğitimi 
Bu öğrenim dalı sekiz sömestir süren tam zamanlı bir eğitim olarak tasarlanmıştır. Lisans programı modüler yapıdadır 
ve 18 modül içermektedir. Modüllerin birçoğu ilk iki sömestire yayılmıştır.  
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Üçüncü sömestirin sonunda altı haftalık bir oryantasyon stajı öngörülmektedir. Dördüncü ve beşinci sömestirde öğren-
ci gözetim altında bağımsız bir araştırma projesi gerçekleştirir. Öğrenciler beşinci sömestirde eğitime entegre edilmiş, 
altı haftalık bir uygulamalı sömestir tamamlarlar. Yedinci sömestirde bitirme ödevi olarak lisans ödevi hazırlanır. Lisans 
programı başarıyla tamamlandıktan sonra mezunlara Bachelor of  Arts (B.A.) akademik derecesi verilir.
Bu öğrenim, hemşirelik çalışmaları alanında genel eğitim faaliyetlerini gerçekleştirme yetkinliği kazandırır. Spesifik faa-
liyet alanları öncelikle şunlardır

• Sağlık ve hemşirelik okullarında, sağlık ve çocuk hemşireliği okullarında, ebelik okullarında, devlet tarafından tanınan 
yaşlı bakım okullarında ve ileri eğitim ve gelişim okullarında planlama, hayata geçirme ve değerlendirme

• Yetişkin odaklı sınıf  yönetimi,
• Tanılama (değerlendirme / denetleme) ve teşvik etme,
• Tasarım, uygulama ve müfredat değerlendirmesi
• Meslek eğitiminin sadece teorik kısmının değil, aynı zamanda uygulamalı kısmının da organize edilmesi ve (mesleki 

eğitimle öğrenilen bu mesleklerin bir özelliğe olarak) meslek öğrencilerine uygulamalı eğitimde refakat edilerek teori 
ve uygulamanın kombine edilmesi ve uygulamalı eğitim liderine danışmanlık yapılması.  

10. Sosyal Hizmet 
Sosyal hizmet lisans programı, modüler yapılı genel eğitim süresi yedi sömestir olan tam zamanlı bir bölümdür. Eğitim 
yılı her sene kış sömestirinde başlamaktadır.  
Bu bölüm sosyal hizmet odaklı yapısıyla karakterizedir: Bu bölüm lisans programı çerçevesinde, merkezi teması top-
lumsal eşitsizlik ilişkileri olan ve „sosyal konularda hizmet“ olarak esas itibarıyla tüm toplumu kapsayan kritik bilim 
olarak algılanır.
Ayrıca bu bölüm yoğun bir şekilde uygulama yönelimli oluşuyla da ön plana çıkmaktadır: Öğrenciler diğer etkinliklerin 
yanı sıra uygulamalı eğitim sömestiri kapsamında (20 haftalık tam zamanlı staj) bilgi ve becerilerini sosyal hizmet mes-
leki uygulama koşullarında sınarlar ve böylece öğrenimlerinin kalan kısmı için önemli uyarımlar alırlar.
Yüksek öğrenim sürecinde kazandırılan, teknik, yöntembilimsel ve analitik sorun çözümü odaklı bilgilerin, sosyal hiz-
mete yönelik uygulamalarda planlama, gerçekleştirme, organizasyon ve değerlendirme becerileri kazandırması hedef-
lenmektedir. 
Lisans programının başarıyla tamamlanmasının ardından mezunlara Bachelor of  Arts B.A. akademik derecesi veril-
mektedir. Bu öğrenim programı, kamusal, serbest ve kamu yararına çalışan ve özel ve ticari kurumlarda mesleki sosyal 
hizmet alanında gerçekleştirilen tüm faaliyetler için yetkinlik kazandırmaktadır.  Bununla birlikte öğrenimin tamamlan-
masıyla, örneğin Master eğitimi kapsamında daha ileri bir bilimsel kalifikasyonun önü açılmış olur. 

11. İşletme enformatiği
Bu lisans programı, her biri iki sömestire ayrılmış olan 3 eğitim yılından (toplam altı sömestir) oluşmaktadır ve Bachelor 
of  Science B.Sc. lisans diploması ile tamamlanır.
Öğretimin ilk yılında (1. ve 2. sömestir) temel enformatik eğitimi (programlama, algoritmalar, işletim sistemleri / bil-
gisayar ağları) verilir.  Ayrıca Ludwigshafen Yüksekokulu’ nun diğer lisans programlarıyla birlikte işletme bilimlerinin 
genel esas ve yöntemleri sunulur ve aktarılır. Öğretimin ikinci yılında (3. ve 4. sömestir) işletme enformatiğine ilişkin 
derinleştirici bilgiler kazandırılır (yazılım gelişimi, uygulama sistemleri geliştirilmesi, eBusiness). Ayrıca, bu uzmanlık 
alanındaki tüm lisans programlarında geniş kapsamlı olarak ortaklaşa sunulan, bölüme özgü temel bilgiler genişletilir. 
Öğrenimin üçüncü yılında (5. ve 6. sömestir) lisans programının ağırlıklı eğitim alanları beşinci sömestirde devam ettiri-
lecektir. Altıncı dönem öğrenimin uygulamalı kısmını kapsar ve lisans tezinin hazırlanması ile nihayetlendirilir.  Mezun-
ların çalıştıkları kuruluşlardan bazıları şunlardır: 

• Bilgisayar kullanıcıları, yani; tüm sektörlerden ticari işletmeler, kamu idareleri ve organizasyonlar
• Şirket danışmanları
• Yazılım firmaları
• İnternet firmaları
• Bilgisayar üreticileri.

İKİLİ LİSANS PROGRAMLARI (YÜKSEK ÖĞRENIM VE MESLEK EĞİTİMİ KOMBİNASYONU)
İkili lisans programları yüksek öğrenimle bir işletmede gerçekleştirilen meslek eğitimini birleştirmektedir. Bu sebeple 
öğrencilere genellikle işverenleri tarafından bir ücret ödenir. İkili lisans programlarında yoğun bir şekilde uygulama 
tecrübesi edinebilirsiniz. Başvuru genellikle meslek eğitiminin alındığı firma tarafından gerçekleştirilir. 
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12. Uygulamalı Sağlık Ekonomisi (GIP)
Ludwigshafen Yüksekokulu ve sağlık sektörünün tüm alanlarından 40 farklı iş birliği partneri, yüksek öğrenim ile uygu-
lamaya yönelik meslek eğitiminin kombinasyonunu sunuyorlar: Bachelor of  Science B.Sc. lisans diplomasını ve sosyal 
sigorta uzman personeli ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde staj programı veya gönüllü staj.
Uygulamalı sağlık ekonomisi (GiP), gelecek vaat eden bir eğitim olanağı olarak konumunu sabitleyebilecek olan ikili, 
yani mesleki eğitim ve yüksek öğrenim kombinasyonu olarak tercih edilen bir bölümdür.  Bu eğitim, büyüyen bir sektöre 
odaklanmış olan ve yenilikçi şirketlerle uygulama yönelimli lisans programları arayan ilgili ekonomik ilişkilere yöneliktir. 
Normal eğitim süresi yedi sömestir olup, iki uygulama dönemi ve bir uygulamalı sömestir bu süreye entegre edilmiştir. 
Bu lisans programının genel amacı, işletme, iktisat, hukuk ve sağlık yönetimi alanında bilimsel esaslara dayanan, yön-
tem ve sosyal becerileri de kapsayan nitelik kazandırıcı bir temel oluşturmaktır. GiP mezunlarının gelecekteki mesleki 
faaliyetlerinde, sağlık sektöründeki şirketlerde bilimsel bulgu ve yöntemleri bağımsız olarak kullanabilmeleri ve güvenli, 
uygulama tecrübeleri edinmeleri hedeflenmektedir.
Kayıt her sene kış sömestiri için gerçekleştirilir, son başvuru her senenin 15.07‘sidir.

13. Ebelik Lisans Programı 
Bu program kapsamında ebelik, sağlık, sosyal bilimler ve işletme kalifikasyonları kazandırılacaktır. Öğrenciler bilimsel 
yöntem yetkinlikleri kazanacaktır. Bunlar, kadınlara ve ailelerine doğurganlık döneminde profesyonel bir şekilde refakat 
edebilmek için uzmanlık ve yöntembilimsel yetkinliklerin yanı sıra kişisel ve sosyal iletişim becerileri de edineceklerdir. 
Ebelik faaliyetleri kapsamında konsept ve kalite gelişimi alanındaki görevlerin yanı sıra yöneticilik ve iş idaresine ilişkin 
görevleri üstlenmeyi ve disiplinler arası sektörleri kapsayan bakım modellerinde çalışmayı da öğreneceklerdir. Bunun da 
ötesinde sistematik problem analizi ve çözümünün yanı sıra etik refleksiyon becerileri de kazanacaklardır.  Öğrencilerin 
bilimsel temellere dayanan gelişimlere katılma yeteneği kazanmaları ve ebelik mesleğinde uzmanlaşmaları sağlanacaktır.
Bu lisans programı ebelik alanında eğitim gören kalifiye öğrencilere ve diplomalı ebe ve doğum yardımcılarına yöne-
liktir. Bu program yedi sömestirlik bir eğitim şeklinde tasarlanmıştır ve toplam on modülden oluşmaktadır. Öğrenimin 
ilk bölümü (1. ve 4. sömestir arası) meslek eğitimine veya iş hayatına entegre bir şekilde haftada bir sabit eğitim günü 
ile başlamaktadır. Öğrenimin ikinci bölümü (5. ve 7. sömestir arası) tam zamanlı eğitim olarak tamamlanacaktır. Lisans 
programı başarıyla tamamlandıktan sonra mezunlara „Bachelor of  Arts (B.A.)“ akademik derecesi verilir. 

14. Uluslararası İşletme Yönetimi (IBA)
IBA lisans programı altı sömestiri kapsayan ve Bachelor of  Science lisans diplomasıyla tamamlanan ikili, tam zamanlı 
bir programdır.  Bu program 210 performans puanını kapsamaktadır.
Dersin olmadığı zamanlarda şirketinizde pazarlama / satış, lojistik, satın alma, muhasebe, kontrol veya personel işleri 
gibi farklı alanlarda çeşitli görev alanlarını tanıyabilir ve burada aktif  bir şekilde çalışabilirsiniz.
İlk sömestirde, Ekim ayında Ren kenarında bulunan Ludwigshafen Yüksekokulu’ nda ilk teori aşaması başlayacaktır.  
Öğrenciler derslerde, uluslararası işletme bilimi hakkında sağlam ve kapsamlı uzmanlık bilgileri edineceklerdir. Lisans 
programının dördüncü sömestirinin zirve noktasını yurtdışı ikameti oluşturmaktadır. Mecburi olan ve 4. sömestirin 
ortasında başlayarak 5. sömestirin uygulama aşamasını da kapsayan bu ikamet lisans programının temel elemanıdır. 
„Uluslararası İşletme Yönetimi (IBA)“ programı öğrencileri bu süre içinde şirketlerinin bir şubesinde veya merkezinde 
görevlendirilecek ve burada iddialı görevlere aktif  olarak dahil edileceklerdir.

15. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri (IBAIT)
IBAT lisans programı altı sömestiri kapsayan ve Bachelor of  Science lisans diplomasıyla tamamlanan ikili, tam zamanlı 
bir programdır.  Bu program 210 performans puanını kapsamaktadır.
Dersin olmadığı zamanlarda şirketinizde yazılım gelişimi, pazarlama / satış, kontrol, vs. gibi farklı alanlarda çeşitli görev 
alanlarını tanıyabilir ve burada aktif  bir şekilde çalışabilirsiniz.
İlk sömestirde, Ekim ayında Ren kenarında bulunan Ludwigshafen Yüksekokulu’ nda ilk teori aşaması başlayacaktır.  
Dersler teorik temel bilgileri ve işletme, bilgi teknolojileri ve yazılım gelişimi alanlarında derinleştirici bilgileri kapsamak-
tadır. „Uluslararası İşletme Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri (IBIAT)“ programının temel bileşeni olarak eğitim planında, 
4. sömestirin yarısından itibaren ve beşinci uygulama aşamasında, Çin‘de gerçekleştirilecek zorunlu, iki aylık bir yurtdışı 
ikameti bulunmaktadır. Öğrenciler Şangay‘da bulunan bir partner üniversitede işletme enformatiği hakkındaki bilgileri-
ni derinleştireceklerdir. Bunu takiben opsiyonlu olarak partner işletmenin grup şirketlerinden birinde yurtdışında pratik 
uygulamaları gerçekleştirilebilir. 

16. İkili yükseköğrenim lojistik 
Altı sömestiri kapsayan ikili lisans programı lojistik, Ren kenarında bulunan Ludwigshafen Yüksekokulu’nda gerçek-
leştirilecek 12 hafta süren katılımlı eğitim aşamasını ve şirket bünyesinde gerçekleştirilecek olan uygulama aşamasını 
kapsamaktadır. Şirket içi eğitim yerlerini sürekli büyümekte olan eğitim partnerleri ağımızda bulabilirsiniz. Bu lisans 
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programı Bachelor of  Arts lisans diplomasıyla tamamlanmaktadır. Program aynı alandaki diğer bölümlerle kıyaslan-
dığında şu özellikleri ile ön plana çıkmaktadır: 
• Akademik derece ile tamamlanan lisans programı ve Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) tarafından gerçekleştirilen, 

nakliye ve lojistik hizmetleri uzmanı ve endüstriyel işletmeci sınavı ile tamamlanan ticari meslek eğitimi. Sanayi 
ve Ticaret Odası (IHK) tarafından gerçekleştirilen sınava hazırlık için partner okulumuz Ludwigshafen I İşletme 
Meslek Yüksekokulu’nda yükseköğrenime paralele olarak düzenlenen uygulamalı seminerlere katılma imkanı su-
nulacak ve böylece sınavlara en iyi şekilde hazırlanılması sağlanmış olacaktır.

• “Lojistik” alanının içeriği sizleri, lojistik yelpazesine genel bakışa ve pratik uygulama becerisine sahip, idari görev 
üstlenen, öngörülü, piyasa odaklı bir çalışanın sahip olacağı görevlere hazırlamayı amaçlamaktadır. 

• “İşletme” alanında, lojistik yönelimli idare yöntemleri ve teknikleri önemli bir temel bileşen oluşturmaktadır.  Aynı 
zamanda işletme ve iş piyasasında büyük önem taşıyan sosyal beceriler ve ekonomi etiği de uluslararası bir bakış 
açısıyla geliştirilecektir.  

• “Uygulama odaklı BT” alanının odak noktasında lojistikte uygulamaya yönelik BT ilişkisi bulunmaktadır.   Bu alan 
özellikle ERP sistemleri ve veri ambarı (Data Warehouse) kapsamındaki bilgileri içermektedir.

• “Uluslararası Kültür ve İletişim” alanı, uluslararası konuk konuşmacılar tarafından verilen eğitimlerle dil becerileri 
kazandırarak lojistik sektörünün kültürlerarası yetkinlik taleplerini karşılar. Böylece öğrenciler gelecekte uluslara-
rası bağlamda karşılaşacakları görevlere hazırlanırlar. Edinilen beceriler bir yurt dışı sömestirinde veya uygulama 
aşamasında kullanılabilmektedir. Öğrenciler burada da mevcut olan işbirliklerinden faydalanabilirler. 

17. Bakım hizmetleri 
Bu lisans programı sekiz sömestirlik bir eğitim olarak tasarlanmıştır, toplam on modülü kapsar ve Bachelor of  
Arts B.A. lisans diplomasıyla tamamlanır. 
Bu program, dinamik bir gelişim gösteren bakım hizmetleri alanındaki mesleki faaliyetlerine gelecekte yönel-
tilecek olan gerekliliklere yöneliktir. Öğrencilere teori eşlikli ve kanıta dayalı kapsamlı bilgiler verilerek, onlara 
bakım hizmetleri alanındaki mesleklerle ilişkili hemşirelik, koruyucu, sağlığı teşvik edici, palyatif  ve rehabilitasyon 
hizmetlerine yönelik görevler karşısında yetkinlik kazandırılacaktır. Ayrıca muayenehane yönetimi veya bir bakım 
veya görev biriminin idaresi alanında mesleki bir gelişim olanağı da sunulacaktır. Uzmanlık yetkinliğin, yöntemsel 
yetkinliğin, sosyal iletişimsel ve kişisel yetkinliğin ötesinde özellikle bilimsel yöntemler konusundaki yetkinlik 
teşvik edilecektir.
Öğrenimin ilk bölümü (1. ila 5. sömestir) meslek eğitimine veya iş hayatına entegre bir şekilde haftada bir sabit 
eğitim günü ile başlamaktadır. Ağırlık noktası, bakım, sağlık ve sosyal bilimler eğitiminin ve öğrenim içeriklerinin 
akademik anlamda derinleştirilmesinin yanı sıra, hastaların bilgilendirilmesi, onlara danışmanlık hizmeti sunulması 
ve eğitimi („hasta eğitimi“), sağlığın desteklenmesi ve önleyici (bakım) olarak belirlenmiştir.
Öğrenimin ikinci bölümü (6. ila 8. sömestir) bakım hizmetleri meslek eğitiminin tamamlanmasının ardından tam 
zamanlı eğitim olarak gerçekleştirilecektir.  Buradaki ağırlık noktaları, ilk bölümde edinilen bilgilerin derinleştiril-
mesi ve genişletilmesi, öğrencilerin kendi seçtikleri bakım ve sağlık konulu araştırma projelerinin gerçekleştirilme-
si, muayenehane yönetimi veya bakım ya da fonksiyon birimi idaresi yetkinliğinin kazandırılması ve lisans bitirme 
ödevinin hazırlanması olarak belirlenmiştir.

18. Bağcılık & Şarap Bilimi
Bu lisans programı üzüm yetiştiriciliği eğitimi ile ilişkili olarak gerçekleştirilir. Program altı sömestirden oluşur ve Bac-
helor of  Science B. Sc. lisans diploması ile tamamlanır. 
Modüller derslerin yanı sıra, teorik bilgi ile pratiği birleştirmeyi sağlayan kapsamlı laboratuvar çalışmalarını ve araştır-
ma gezilerini kapsar. 24 ay süren uygulamalı eğitimin tamamlanması için ilgili eğitim yılının Nisan, Temmuz ve Ekim 
aylarında iş birliği yapılan şirketlerde, yüksekokullar ve DLR Renanya Palatina tarafından sıkı bir şekilde refakat edilen 
uygulama projeleri gerçekleştirilir. Öğrenimin sonunda, uygulamalı bir projeyle kombine edilmesi gereken diploma 
ödevi yapılmalıdır.
Lisans programının sunduğu avantajlar şunlardır:
• Bir yıl kısaltılmış lisans ve üzüm yetiştiriciliği eğitimi, 
• Teorik ve pratik eğitimin birbiriyle iç içe olması sayesinde daha yüksek istihdam fırsatı. 
• Dört yıllık öğrenim süresince, bağcılık, hasat ve şarapçılıkla ilgili en önemli kültürel etkinlik dönemlerinde eğitim 

alınan şirketlerde mevcut bulunma imkanı, 
• Hem uygulamada hem de teorik eğitimde diğer öğrencilerle yakın temaslarda    bulunma fırsatı,  
• İşletmede geçirilen süre için (24 ay) eğitim ücreti ve 
• Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve DLR Renanya Palantina‘nın uzmanlık bilgisinden istifade etme olanağı.
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MESLEK HAYATINA PARALELE YÜRÜTÜLEN LİSANS PROGRAMLARI
Meslek hayatına paralele yürütülen lisans programları öğrenilen meslekte aktif  olarak çalışmanın yanı sıra standart öğ-
renim süresi biraz uzamak koşuluyla bir yüksekokulu diploması elde etme imkanı sunmaktadır.  

19. Meslek hayatına entegre İşletme Eğitimi (BIS)
Bu program yedi sömestir sürer ve Bachelor of  Arts B.A. lisans diplomasıyla tamamlanır. İlk sömestirlerde hem geniş bir 
işletme temel eğitimi verilir, hem de işletmeci olarak başarılı bir mesleki faaliyetinin temelini oluşturan özel sorular ele alınır.  
Öğrenimin ilk bölümü üç sömestire yayılmıştır. Bu süre yaklaşık olarak tam zamanlı eğitimin ilk öğrenim yılına tekabül eder. 
Her bir modül en az bir sınavla tamamlanır. Öğrenimin ikinci bölümünde uzmanlaşma dört ana alanı kapsamaktadır. Bunlar, 
pazarlama, personel yönetimi, idare ve kontroldür. Programın hedefi, farklı iş alanlarından gelen öğrencilerin mevcut olan 
uzmanlık bilgilerini pekiştirmek ve bilimsel yöntemler öğreterek bağımsız sorun çözümü becerilerini daha da geliştirmektir.
Bu program, uygulamalı bilimler yüksekokul olgunluk diplomasına veya yüksekokul olgunluk diplomasına sahip çalışan 
kişilere, iş alanlarını kaybetmeksizin, meslek eğitimlerinin ardından yüksekokul seviyesinde mesleki kalifikasyon kazan-
dıran daha yüksek bir diploma elde etme olanağı sunmaktır. 
Bu lisans programı, işletme branşındaki mevcut uzmanlık bilgilerini, gelecekteki mesleki gelişimleri bakımından, farklı 
kullanabilecekleri kalifikasyon profilleri yönünde geliştirmek isteyen bir hedef  kitleye yöneliktir.

KABUL ŞARTLARI

YÜKSEK ÖĞRENIM ALABİLMEK İÇİN HANGİ DİPLOMAYA SAHİP OLMAK GEREKMEKTEDİR? 
Resmi olarak tanınan bir yüksekokulda veya uygulamalı bilimler yüksekokulunda öğrenim görebilmek için bazı şartları 
ve koşulları yerine getirmelisiniz.
Bir yüksekokulda veya uygulamalı bilimler yüksekokulunda doğrudan öğrenim hakkı elde etmek için Abitur (yüksek 
öğrenim olgunluk diploması) veya uygulamalı bilimler yüksekokulu olgunluk diploması ibraz etmelisiniz. Bu diplomala-
rı almaya, lise (Gymnasium), meslek lisesi (Fachgymnasium) veya meslek okullarının bazı diğer türlerinde (örn. meslek 
yüksek okulu (Berufsoberschule) 12. veya 13. eğitim yılından sonra hak kazanabilirsiniz.
Doğrudan giriş hakkı için gerekli şartları yerine getirmiyorsanız bile (yani Abitur ve uygulamalı bilimler yüksekokulu 
olgunluk diplomanız yoksa), bir yüksekokulda veya bir uygulamalı bilimler yüksekokulunda eğitim alma ve akademik 
bir derece alma imkanınız mevcuttur.
Esas itibarıyla bir yüksekokulda veya bir uygulamalı bilimler yüksekokulunda yüksek öğrenim görmek için aşağıda 
açıklanan giriş imkanları mevcuttur:  

1. Genel yüksekokul olgunluk diplomasına (Abitur) veya uygulamalı bilimler yüksekokulu olgunluk diplomasına sahip-
siniz.

2. Genel yüksekokul olgunluk diploması (Abitur) olmadan yüksek öğrenim imkanı: „Doğrudan giriş“: Gelişim eğitimi 
almış, mesleki niteliklere sahip kişiler için yüksek öğrenim hakkı:  

 Diğer aday grupları için yüksek öğrenime giriş olanakları kolaylaştırılmıştır. Böylece, ustalık belgesi olan kişiler, tek-
nisyenler veya işletmeciler gibi kişilere doğrudan yüksek öğrenim hakkı tanınmaktadır. Benzer düzenlemeler federal 
eyaletlerde artık, mesleki bir kalifikasyonu şart koşan meslek okulu eğitimleri için de geçerlidir.

3. Genel yüksekokul olgunluk diploması (Abitur) olmadan yüksek öğrenim imkanı: Gelişim eğitimi almamış, mesleki 
niteliklere sahip kişiler için yüksek öğrenim hakkı:

 Artık neredeyse tüm federal eyaletlerde genel yüksekokul olgunluk diploması (Abitur) olmayan mesleki yetkinliğe 
sahip adaylar için yüksek öğrenime kabul düzenlemeleri bulunmaktadır:

 Yüksek öğrenime kabul şartları ilgili federal eyaletin düzenlemelerine bağlıdır. Bununla beraber federal eyaletlerin nere-
deyse hepsi başarıyla tamamlanmış bir meslek veya meslek okulu eğitimi ve birkaç yıllık iş tecrübesi şartı aramaktadır.

4. Ludwigshafen Yüksekokulunun mesleki niteliğe sahip kişiler için kabul şartları:
 Şu şartları yerine getirmelisiniz:
 ▪ Tamamlanmış bir meslek eğitimi ( bitirme notu en az 2,5 veya 10 puan),
 ▪ En az iki yıllık iş deneyimi
 ▪ Yüksekokulda bireysel görüşme
 ▪ veya ustalık belgesi veya diğer bir yüksek eğitim diploması (bkz. madde 2). 

5.  Lütfen meslek hayatına paralel yürütülen ve ikili lisans programlarında, doğrudan ilgili lisans programına sorulması 
gereken özel kabul şartları bulunduğunu dikkate alınız. Ayrıca bazı lisans programlarında 8 haftalık bir staj şartı 
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aranmaktadır, bu genellikle denk bir meslek eğitimi ile telafi edilebilmektedir. Lütfen bu konuda da ilgili öğrenim 
dalından bilgi alınız. 

Mesleki niteliğe sahip kişilere ilişkin daha detaylı bilgilere ana sayfamızdan, şu adresten ulaşabilirsiniz: www.hs-lu.de/
beruflichqualifizierte 

İLGİLİ KİŞİ

Ludwigshafen Yüksekokulunda neye kimden / nereden ulaşabilirim?

1. Ren bölgesinde yer alan Ludwigshafen Yüksekokulu’ nda yüksek öğrenime kabul şartlarına ilişkin Almanca veya 
İngilizce dilinde bilgi almak için:

 Bayan Annabell Terstappen
 Öğrenci Hizmetleri Merkezi Yönetimi
 (Leitung Studierenden Service Center)
 Ernst-Boehe-Straße 4
 67059 Ludwigshafen
 Oda: A 021
 +49 (0) 621/5203-258
 +49 (0) 621/5203-320
 annabell.terstappen@hs-lu.de

2. Çeşitlilik, yüksek öğrenim olgunluk diploması (Abitur) olmaksızın yüksek öğrenim, lisans programlarımız hakkında 
genel bilgi ve Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Türkçe ilgili kişiye yönlendirilmek için:

 Bayan Imke Buß
 Yüksek öğrenim ve Meslek Eğitimi Müdürlüğü
 (Leitung Studium & Lehre)
 Ernst-Boehe-Straße 15
 67059 Ludwigshafen
 Oda: E 012a
 +49 (0) 621/5203-254
 +49 (0) 621/5203-379
 imke.buss@hs-lu.de

 Bayan Stefanie Bachmann
 Kariyer Merkezi ve Mesleki Niteliğe Sahip Kişiler Proje Başkanı
 (Leiterin Career Center & Projekt Beruflich Qualifizierte)
 Ernst-Boehe-Straße 15
 Oda: E10
 +49 (0) 621/5203-370
 +49 (0) 621/5203-379
 stefanie.bachmann@hs-lu.de

 Bayan Petra Schorat-Waly
 Çeşitlilik Yöneticisi
 (Diversity Managerin)
 Ernst-Boehe-Straße 15
 67059 Ludwigshafen
 Oda: E 011
 +49 (0) 621/5203-358
 +49 (0) 621/5203-379
 petra.schorat-waly@hs-lu.de

3. Öğrenim dallarına ilişkin sorularınızı fakülte çalışanlarımız memnuniyetle cevaplandıracaktır. İlgili kişiye ana say-
famızdan ulaşabilir veya 0621 – 5203 – 0 numaralı telefonu arayarak bilgi merkezimizden bağlanabilirsiniz. Lütfen 
bilgilerin genellikle Almanca ve İngilizce verildiğini dikkate alınız. 

Kurumunuza gelerek yüksekokulumuza ilişkin yukarıda açıklanan veya tarafınızca arzu edilen konular hakkında sizleri 
bilgilendirmekten memnuniyet duyarız.



LUDWIGSHAFEN AM RHEIN  
YÜKSEKOKULU‘NDA YÜKSEK ÖĞRENIM?!


