
 አካዳሚ ን ባህላዊ ልውውጥ (ATA) 
 
  ካብ 2016 ጀሚሩ ኣብ ላይብዚግ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ግራፊክን ጥበብ መጽሓፍ (H.G.B) ናይ ባህሊ 
ልዉዉጥ ኣካዳሚ ዝብል መደብ ኣብ ጀርመን ንዝርከቡ ስድተኛታት ትምህርቲ ክህብ ድሕሪ ምጽናሕ። 
ከም መቀጸላታ ናቱ ድማ ኣብዚ ዓመት ኣብ ስእልን ዲዛይንን ቪዲዮን ኣተኩሮ ዝገበረ ትምህርቲ ኣዳልዩ 
ከም ዘሎ ክንሕብረኩም ንፈቱ።  
 
እዚ መደብ (ATA) ኣብ ኣርባዕተ ሰሚስተር ዝተኸፍለ ንኣስታት ክልተ ዓመት ዝቅጽል ኮርስ ኮይኑ 
ንሰደተኛታት ጥራይ ዝወሃብ ኢዩ። እዚ ኮርስ ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ተጠቂሱ ዘሎ ዓይነታት ትምህርቲ  
መባእታዊን ማእከላይን ናይ ዲፕሎማ ስሩዕ ኮርሳት ኣዳልዩ ይርከብ። 
          

 ግራፊክስ ዲዛይን 
 ደረቅ ስእሊ 

 ቅብኣ 
 ቪዲዮ ስነ ጥበብ 

 
 

እዚ ናይ ትምህርቲ መደብ ካብ መባእታ ናብ ማእከላይ ሕጋዊ ደረጃ ትምህርቲ (H.G.B) የሰጋግረካ። 
ካልእ ኣገዳሲ ኣብቲ ናይ'ቲ ቋንቋ ኮርሳት (B1–C1) መደብ ክህልወካ ይሕግዘካ። ከምኡ'ዉን ምስ 
መምሃራን ኣብ ዝግበር (Workshops)ወይ ኮርሳት ብሓደ ክትሳተፍ የኽእለካ።  
 
ናይ 2020/2021 ናይ ሓጋይ ሰሚስተር ምዝገባ ካብ 2/3/2020 ጀሚሩ 15/5/2020 ይዛዝም። 
 
              
 

ንምምልካት ንሓጋይ ሴሚስተ 2020/2021 ሓበሬታ 
   
 

ናይ ዩኒቨርስቲ ናይ ግራፊክስ ትምህርቲ ከምኡ'ዉን ናይ ጥበብ መጽሓፍ (H.G.B) ንምምዝጋብ ናይ 
ጀርመን መንበሪ ፍቃድ ወረቀት ክህልወካ ኣለዎ። ከምኡ'ዉን እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ኣማሊእካ ክትመጽእ 
ብትሕትና ንሕብር። 
 
 1. ክሳብ 5 ዝኾኑ ስርሓት ስነ–ጥበብ ወይ ምስ ስነ–ጥበብ ዝመሳሰል ኣቅርብ። 
 2. ንስነ–ጥበብ ከተጽንዕ ዘለካ ድልየት ብመልክዕ ደብዳቤ ኣቅርብ። 
 3. ቅድሚ ሕጂ ወሲድካዮም ትፈልጥ ኮርሳት ከምኡ 'ዉን CV ኣቅርብ። 
 4. ሓደ ናይ ፓስፖርት ስእሊ። 
 5. ትምህርቲ ዝወዳእካሉ ሰርትፍኬት። 
 6. ቋንቋ ዝወዳእካሉ ሰርትፍኬት ካብ A2 ንላዕሊ እንተለካ/ኪ ኣቅርብ። 



7. ቅዳሕ (Copy) ታሴራን ወረቀት መንበሪ ፍቃድን ናይ ጀርመን ከምኡ'ዉን           ናይ ጉዕዞ 
ሰነድ ፖስፖርት። 

  
ብኣካል ኣብቲ ፈተና ምስ ተሳተፍኩም ኮሚተ ዉሳኔ ክህብ እዩ። መልሲ ናይ ውጽኢትኩም ድማ 
ብመልክዕ ደብዳቤ ክመጻእኩም እዩ።   
 
እቶም ዝተመዝገቡ ካብ ዕለት 15–19 ሰነ ፈተና ክወሃቦም እዩ። ኣብዚ ናይ ፈተና ግዜ ክልተ ኮርስ ወይ 
(Workshop) ክትመርጹ ትኽእሉ። እቶም ነቲ ፈተና ዝህቡ ኮሚተ ን 10 –20 ደቃይቅ ዝኸዉን ግዜ 
ዝርርብ ብጀርመን ክህልወኩም እዩ። ብድሕርዚ መልሲ ብመልክዕ ደብዳቤ ክስደደልኩም እዩ። 
 
ኣብ መወዳእታ እቶም ኣብዚ መደብ ክትሳተፉ ድልየት ዘለኩም ሰባት። ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ መላክቦ 
(Link) ኣቲኹም ክትምዘገቡ ከምትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም'ዉን 
ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።  ata@hgb-leipzig.de  
 
ተወሳኺ ሓበሬታ ከምኡ'ዉን ሓበሬታ ን (ATA) መደብ ዝምልከት ብኻልእ ቋንቋታት ኣብዚ ኣብ ታሕቲ 
ዘሎ መላግቦ (Link) ኣለኩም። 
 
https://www.hgb-leipzig.de/lehre/akademiefuertranskulturellenaustausch/  
 
ዩኒቨርሲቲ ግሪፊክስ ከምኡ'ዉን ናይ መጽሓፍ ጥበብ ባህሊ ኣካዳሚ ብናይ ጀርመን ኣሕጽሮ ቃላት 
(ATA) ነዚ መደብ ዕዉት ንክኸዉን፡ ከምኡ'ዉን ባጀት ዝስልዕ ዛክሰን ፓርላማ ኣባላት እዩ። 
 


