
2021-2022 SPRING TERM 

PRACTICAL COURSE/INTERNSHIP – GERMAN LANGUAGE PROGRAM IN GERMANY 

 

ENGLISH – (Türkçe bilgilendirmeler aşağıda ayrıca paylaşılmıştır) 

-Application link is shared below- 

 

Dear Students, 

 

A program detailed below has been prepared in cooperation with the Faculty of Health Sciences, 

BAU Global and Medufication International GmbH so that you can do your applied courses in 

Germany in the 2021-2022 spring semester and at the same time receive German language 

education. The purpose of this program is raising each of you as a world citizen which is the aim 

of Bahçeşehir University and to ensure that our students who want to continue their career abroad 

meet the professional experience and foreign language requirements that they will need after 

graduation. 

 

Program Venue: Cologne, Germany 

Program Date: 05.03.2022-11.06.2022 

Program Duration: 14 weeks 

Program Content: 

 

g 

group introduction dinner 

 

– 10.06.2022 Friday: Practical Lesson and German Training 

 

            Department 
 

Course Code 

Course 

Duration 

German Training 

Duration 

Nutrition and Dietetics 

(Turkish) 
BES4004 and 

BES4006 

16 practical 

hours on 

weekdays 

10 hours on weekdays 

Nutrition and Dietetics 

(English) 

NTD4106 24 practical 

hours on 

weekdays 

10 hours on weekdays 

Physiotherapy and Rehabilitation 
(Turkish) 

FTR4008 20 practical 

hours on 

weekdays 

10 hours on weekdays 

Physiotherapy and Rehabilitation 

(English) 
PTR4008 20 practical 

hours on 

weekdays 

10 hours on weekdays 

Nursing (Turkish) HEM4002 24 practical 

hours on 

weekdays 

10 hours on weekdays 

 

• Detailed program and clinic/center selection; it will be done in accordance with the 

student and the department after the BAU course selection process is completed and the 

course schedule is published. 

• On the first day, the students will be taken to the centers and schools where practical 

lessons will be held by the guides. 

• Each student will receive their file and program by hand on the day they arrive. 

Certificates 



to Istanbul from Cologne 

 

Program Fee : 3.000,00 Euro 

 

; 

• Applied Curriculum 

• German Education 

• Counseling and Guidance (during the program) 

• Airport Transfer (will be provided on arrival and return in Cologne, Germany) 

• Group Dinner 

• Certificate Ceremony 

• Monthly Transport Card (within Cologne, during the program) 

• Flight Ticket (Istanbul-Cologne and Cologne-Istanbul) 

• Accommodation (including breakfast/dinner on weekdays, during the program) 

 

e program fee is a package price, and if any service is requested to be removed from 

the list, the program fee will not be changed. 

until 01.02.2022 at the latest. The second installment will be made until 01.03.2022 after 

obtaining the visa as 1,000,00 Euro. 

 

 

 

• Travel Programs: It will be planned according to the demands of the students and the 

conditions of the pandemic. The draft program is below. 

o 26-27 March 2022 Saturday/Sunday Paris City Tour 

o Saturday/Sunday Belgium Tour, 23-24 April 2022 

o Saturday/Sunday Netherlands Tour, 28-29 May 2022 

• Cultural Programs: It will be planned every 2 weeks according to demand. 

o Museum 

o Cinema 

o Concert 

o Exhibition 

o Other 

• Passport/Visa transactions and payments 

 

Accommodation Conditions: 

Accommodation for all other students will be determined and provided by Medufication 

International GmbH. (For students who do not want to receive accommodation service, 

the program fee will not be changed.) 

election of accommodation. 

 

 

 

 dinner on weekdays by the family of 

the house where they are staying. 

The student will not make any additional payments for these. 

 

 

Pre-Application Requirements: 

 

department and held in the laboratories of the Faculty of Health Sciences (Not failing in 

the mentioned courses with NA or not getting an F grade). 



the 2021-2022 Spring semester. 

90 hours of German lessons have been taken. 

proficiency. 

 

Evaluation of Pre-Applications: 

 

 a preliminary application to the program will be 

examined by the Faculty of Health Sciences, BAU Global and Medufication International 

GmbH, and students whose applications have been accepted will be notified after the 

evaluation. 

students who pre-applied to the program exceeds the planned 

number, selection will be made considering the criteria of the course success (GPA), 

meeting the visa requirements, etc.  and students whose applications have been accepted 

will be notified. 

 

Visa Process / Passport Processes: 

 

 

https://idata.com.tr/de/tr 

web address and complete the missing documents. 

upon request. 

International GmbH. 

 

Other Considerations: 

 

nnot attend the program due to their or their first-degree relatives 

(mother, father, sibling) health problem, documented by health board report, the program 

will be terminated, and the program fee will be refunded after the expenses are incurred. 

 program cannot be run in Germany due to the pandemic conditions, the program 

of the students will be cut off, and the program fee will be refunded after the expenses are 

paid. 

e will not 

be refunded. 

of the student will be reimbursed to the student by Medufication International GmbH. 

d by Medufication International 

GmbH and the contract will be mutually signed. 

 

 

 

 

Application Calendar:  

 

Date Transaction Responsible 

29.12.2021 Announcement for students BAU Global-SBF 

06.01.2022 
Completing pre-application of students 

BAU Global 

https://idata.com.tr/de/tr%20web
https://idata.com.tr/de/tr%20web


10.01.2022 
Determining students whose applications 

are accepted 
BAU Global-SBF-Medufication 

17.01.2022 Delivery of invitations to students Medufication 

24.01.2022 Making iDATA appointments Student 

01.02.2022 Payment of the first installment of the 

program fee 

Student 

01.03.2022 
Payment of the second 

installment of the program fee 
Student 

 

Pre-Application: 

You can apply by clicking the link below.  

https: https://docs.google.com/forms/d/1siAC2yZ-

egf15fo7c3WpPolkmxKsCnh6q2kMoGZy4ow/prefill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1siAC2yZ-egf15fo7c3WpPolkmxKsCnh6q2kMoGZy4ow/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1siAC2yZ-egf15fo7c3WpPolkmxKsCnh6q2kMoGZy4ow/prefill


 

2021-2022 BAHAR DÖNEMİNDE 
ALMANYA’DA UYGULAMALI DERS YAPMA VE ALMANCA EĞİTİMİ ALMA PROGRAMI 

 

Sevgili Öğrenciler, 
 

2021-2022 bahar döneminde seçeceğiniz uygulamalı derslerinizi Almanya’da yapmanız ve 
aynı zamanda Almanca dil eğitimi almanız için Sağlık Bilimleri Fakültesi, BAU Global ve 
Medufication International GmbH iş birliğiyle aşağıda detayları açıklanan bir program 
hazırlanmıştır. Bu programın amacı; her birinizi birer dünya mezunu olarak yetiştirme hedefi 
olan Bahçeşehir Üniversitesinin, kariyerine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimizin 
mezuniyet sonrasında ihtiyaç duyacağı mesleki tecrübe ve yabancı dil gereksinimlerini yerinde 
karşılamasını sağlamaktır. 

 
 

 Program Yeri : Köln, Almanya 
 Program Tarihi : 05.03.2022-11.06.2022 
 Program Süresi : 14 hafta 

 Program İçeriği : 
 

05.03.2022 Cumartesi: İstanbul’dan Köln’e varış, yerleşme ve akşam grup tanışma 
yemeği 

06.03.2022 Pazar: Köln şehir turu (Oryantasyon) 
07.03.2022 Pazartesi – 10.06.2022 Cuma: Uygulamalı Ders ve Almanca Eğitimi 

 

Bölüm 
Uygulamalı 
Ders Kodu 

Uygulamalı 
Ders Süresi 

Almanca 
Eğitimi Süresi 

Beslenme ve Diyetetik 
(Türkçe) 

BES4004 ve 
BES4006 

Hafta içi 16 pratik saat Hafta içi 10 saat 

Beslenme ve Diyetetik 
(İngilizce) 

NTD4106 Hafta içi 24 pratik saat Hafta içi 10 saat 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
(Türkçe) 

FTR4008 Hafta içi 20 pratik saat Hafta içi 10 saat 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
(İngilizce) 

PTR4008 Hafta içi 20 pratik saat Hafta içi 10 saat 

Hemşirelik (Türkçe) HEM4002 Hafta içi 24 pratik saat Hafta içi 10 saat 

 

 Detaylı program ve klinik/merkez seçimi; BAU ders seçimi süreci 
tamamlandıktan ve ders programı yayımlandıktan sonra öğrenci ve bölümüne 
uygun şekilde yapılacaktır. 

 İlk gün öğrenciler rehberler tarafından uygulamalı ders yapılacak merkezlere ve 
okula götürülecektir. 

 Her öğrenci geldiği gün dosyasını ve programını elden teslim alacaktır. 
 

10.06.2022 Cuma: Değerlendirme ve Uygulamalı Ders Sertifikalarının teslim töreni 
11.06.2022 Cumartesi: Köln’den İstanbul’a dönüş 



 Program Ücreti : 3.000,00 Euro 
 

Program ücreti aşağıda belirtilen hizmetleri kapsamaktadır. 

 Uygulamalı Ders Programı 

 Almanca Eğitimi 

 Danışmanlık ve Rehberlik (Program süresince) 

 Havalimanı Transferi (Köln, Almanya’da geliş ve dönüşte sağlanacaktır.) 

 Grup Yemeği 

 Sertifika Töreni 

 Aylık Ulaşım Kartı (Köln içinde, program süresince) 

 Uçak Bileti (İstanbul-Köln ve Köln-İstanbul) 

 Konaklama (hafta içi kahvaltı/akşam yemeği dâhil, program süresince) 
Program ücreti paket bir fiyat olup, listeden herhangi bir hizmetin çıkarılmasının talep 
edilmesi hâlinde, program ücretinde değişiklik yapılmayacaktır. 
Ödemeler iki taksit hâlinde yapılacaktır. İlk taksit 2.000,00 Euro olarak en geç 
01.02.2022 tarihine kadar yapılacaktır. İkinci taksit 1.000,00 Euro olarak vize alındıktan 
sonra 01.03.2022 tarihine kadar yapılacaktır. 

Havale/EFT ücreti öğrenciye aittir. 
Program Ücretine Dâhil Olmayan Hizmetler: 

 Gezi Programları: Öğrencilerin talebi ve pandemi koşullarına göre 
planlanacaktır. Taslak program aşağıdadır. 

o 26-27 Mart 2022 Cumartesi/Pazar Paris Şehir Turu 
o 23-24 Nisan 2022 Cumartesi/Pazar Belçika Turu 
o 28-29 Mayıs 2022 Cumartesi/Pazar Hollanda Turu 

 Kültürel Programlar: 2 haftada bir talebe göre planlanacaktır. 
o Müze 
o Sinema 
o Konser 
o Sergi 
o Diğer 

 Pasaport/Vize işlem ve ödemeleri 
 

 Konaklama Şartları : 
 

Birinci derece de yakını Köln’de bulunan öğrenciler, kendi aileleri yanında 
kalabilecektir. Diğer tüm öğrencilerin konaklayacakları yerler Medufication 
International GmbH tarafından belirlenecek ve sağlanacaktır. (Konaklama hizmeti 
almak istemeyen öğrenciler için program ücretinde değişiklik yapılmayacaktır.) 

Konaklama yeri seçiminde Alman aile yanı tercih edilecektir. 
Her öğrencinin kendine ait bir odası ve çalışma alanı olacaktır. 
Tuvalet, banyo ve mutfak ortak kullanılabilecektir. 
Giriş çıkış saatleri öğrenci ve aile tarafından belirlenmek zorundadır. 
Öğrenciye kaldığı evin ailesi tarafından hafta içi kahvaltı ve akşam yemeği sağlanacaktır. 
Öğrenci bunlar için ayrıca bir ödeme yapmayacaktır. 



 Ön Başvuru Şartları : 
 

Bölümünün müfredatında yer alan ve Sağlık Bilimleri Fakültesi laboratuvarlarında 
yapılan tüm uygulamalı derslerini başarı ile tamamlamış olmak (Söz konusu derslerden 
NA ile devamsızlıktan kalmamak veya F notu almamış olmak). 
Program içeriğinde belirtilen uygulamalı dersleri 2021-2022 Bahar döneminde 
seçebiliyor olmak ve seçmek. 

En az A1 seviyesinde Almanca dil bilgisine sahip olmak veya en az 90 saat Almanca dersi 
aldığını belgelemek. 

En az B1 seviyesinde İngilizce dil bilgisine sahip olmak. 
 

 Ön Başvuruların Değerlendirilmesi : 
 

Programa ön başvuruda bulunan öğrencinin durumu Sağlık Bilimleri Fakültesi, BAU 
Global ve Medufication International GmbH tarafından incelenecek ve yapılacak 
değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen öğrencilere bildirim yapılacaktır. 
Programa ön başvuruda bulunan öğrenci sayısının planlanan sayıyı aşması hâlinde 
başvuru yapan öğrenciler içinden ders başarısı (GNO), vize şartlarını sağlaması vb. 
kriterler dikkate alınarak seçim yapılacak ve başvurusu kabul edilen öğrencilere 
bildirim yapılacaktır. 

 

 Vize Süreci/Pasaport İşlemleri: 
 

Başvuru yapan tüm adaylar pasaportlarını kendileri çıkarmak zorundadır. 
Pasaportu olan tüm öğrenciler iDATA https://idata.com.tr/de/tr web adresi üzerinden 
başvurularını yapmak, eksik evraklarını tamamlamak zorundadır. 

Başvurusu kabul edilen tüm öğrencilerimize talep edilmesi hâlinde BAU Global Ofisi 
tarafından destek sağlanacaktır. 

Davet mektupları ve ihtiyaç duyulan belgeler Medufication International GmbH 
tarafından hazırlanıp yollanacaktır. 

 

 Diğer Hususlar : 
 

 Kendisinin veya birinci derece yakınlarının (anne, baba, kardeş) sağlık kurulu raporu ile 
belgelenen sağlık sorunu nedeniyle programa devam edemeyen öğrencilerin programı 
kesilecek, program ücreti masraflar çıktıktan sonra iade edilecektir. 
Pandemi koşulları nedeniyle Almanya’da programın yürütülememesi hâlinde, 

öğrencilerin programı kesilecek, program ücreti masraflar çıktıktan sonra iade 
edilecektir. 
Öğrencinin herhangi bir mazeret belirtmeden programa devam etmemesi hâlinde 
program ücreti iadesi yapılmayacaktır. 
Program, Medufication International GmbH tarafından sürdürülemezse, öğrencinin 
tüm masrafları öğrenciye Medufication International GmbH tarafından iade 
edilecektir. 
Medufication International GmbH tarafından hazırlanacak sözleşmede tüm detaylar 
belirtilecek ve sözleşme karşılıklı olarak imza altına alınacaktır. 



 Başvuru Takvimi : 
 

Tarih İşlem Sorumlu 

29.12.2021 Öğrenci duyurusunun yapılması BAU Global-SBF 

06.01.2022 
Öğrencilerin ön başvurularını 
tamamlaması 

BAU Global 

10.01.2022 
Başvurusu kabul edilen öğrencilerin 
belirlenmesi 

BAU Global-SBF-Medufication 

17.01.2022 Öğrencilere davetiyelerinin teslim edilmesi Medufication 

24.01.2022 iDATA randevularının alınması Öğrenci 

01.02.2022 Program ücretinin ilk taksitinin ödenmesi Öğrenci 

01.03.2022 
Program ücretinin ikinci taksitinin 
ödenmesi 

Öğrenci 

 

 Ön Başvuru : 
Aşağıdaki linke tıklayarak ön başvurunuzu 
yapabilirsiniz. https: 
https://docs.google.com/forms/d/1siAC2yZ-

egf15fo7c3WpPolkmxKsCnh6q2kMoGZy4ow/pref

ill 
 

https://docs.google.com/forms/d/1siAC2yZ-egf15fo7c3WpPolkmxKsCnh6q2kMoGZy4ow/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1siAC2yZ-egf15fo7c3WpPolkmxKsCnh6q2kMoGZy4ow/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1siAC2yZ-egf15fo7c3WpPolkmxKsCnh6q2kMoGZy4ow/prefill

