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2016'dan bu yana Leipzig'deki Grafik Tasarım ve Kitap Sanatı Koleji (HGB), Kültürlerarası İletişim 
Akademisi (ATA) ile Almanya'da yaşayan mültecilere görsel sanatlar ve grafik tasarım alanında yüksek 
öğrenim programları düzenliyor. Programa katılanlar düzenli olarak kaydedilir. 
 
ATA programı dört sömestre (iki yıl) ile sınırlıdır ve mültecilere ve mülteci deneyimi olan kişilere 
HGB'deki dört diploma dersinden birinde düzenli bir lisans veya yüksek lisans derecesine hazırlanma 
fırsatı sunar: 
 
• Kitap Sanatı/Grafik Tasarım 
• Fotoğraf 
• Boyama 
• Medya Sanatı 
 
Programdaki öğrenim  çalışma başarıları, HGB'de daha sonra yapılacak resmi bir çalışmaya 
yönlendirilebilir. 
Programın önemli bir parçası kolejde sunulan dil kurslarıdır. Dil kursları B1-C1 seviyesindedir. 
Programa dahil olan atölye çalışmaları, katılımcılarla yakın istişare içinde bir araya getirilir. 
Kolejin 2020/2021 kış dönemi başvuru dönemi 2 Mart 2020'de başlar ve 15 Mayıs 2020'de sona erer. 
 
 
2020/2021 kış dönemi başvurusu 
 
Programa katılanlar yetenek testini geçtikten ve Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden (BAMF) olumlu 
bir oturma izni gösterdikten sonra Kültürlerarası İletişim Akademisi’ne kabul edilebilir. 
 
Başvuruya aşağıdaki belgeler eşlik etmelidir. Bu belgeler olmadan nihai bir karar mümkün değildir: 
 
1. seçme parçalar en fazla 5 çalışma arzusu bölümüyle ilgili sanat ve tasarım çalışma örnekleri 
2. çalışma arzusu ile motivasyon mektubu 
3. önceki eğitim ve sanatsal etkinlik hakkında temel bilgiler içeren tablo şeklinde CV 
4. bir fotoğraf (başvuruya eklenecek) 
5. üniversiteye giriş yeterliliğine eşdeğer erişim hakkı 
 belgesi 
6. A2 sertifikası ile Almanca hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunun kanıtı 
7. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden (BAMF) olumlu bir oturma izninin kanıtı, muhtemelen 
seyahat belgesi/oturma izninin/vizenin bir kopyası 
Gerekli kanıtların sunulmasına yardımcı olmak için sosyal danışmanlar Jana Kuppardt 
(kuppardt@studentenwerk-leipzig.de) ve Yamen Khamis (khamis@hgb-leipzig.de) mevcuttur. 
 
Kabul komitesi alınan çalışma örneklerine göre sanatsal uygunluğa karar verir. 
 



 

Tüm adaylar sonuca ilişkin yazılı bir bildirim alacaktır. 
 

Olumlu sonuç veren adaylar 15-19 Haziran 2020 sınav haftasına katılmaya davet edilir. 
 
Sınav haftasında, sonuçları sınav komitesinin kararının temelini oluşturan iki çalıştay seçersiniz. Sınav 
Kurulu ile birebir görüşme, tercihen Almanca olmak üzere 10 ila 20 dakika sürecektir. 
 
Tüm adaylar sonuca ilişkin yazılı bir bildirim alacaktır. 
 
Başvuru ve sorularınız için: ata@hgb-leipzig.de  
 
 
 
 
ATA programı hakkında daha fazla bilgi ve diğer dillerde bilgi için: 
https://www.hgb-leipzig.de/lehre/akademiefuertranskulturellenaustausch/  
 
 
Kültürlerarası İletişim Akademisi, Sakson Eyalet Parlamentosu üyeleri tarafından kapatılan bütçe 
temelinde vergi fonlarıyla finanse edilmektedir. 
 
 


