Anda...
- Mahasiswa/-i Universitas Justus-Liebig (JLU) atau Technische Hochschule Mittelhessen
(THM)?
- Calon mahasiswa/-i JLU atau THM?
- Mahasiswa program doktor?
- Akademisi atau peneliti tamu?
- ...?
Dan anda mencari kursus bahasa Jerman?
Di Bagian Akademis Internasional Universitas Justus-Liebig Gießen (Akademisches
Auslandsamt) anda dapat memilih kursus yang tepat untuk anda dari beragam tawaran kursus
bahasa Jerman yang ada.

KURSUS-KURSUS INTENSIF BAHASA JERMAN
Di Gießen kami menawarkan enam macam tingkatan kursus intensif bahasa Jerman. Dengan demikian
para pemula (tingkat A1) dapat mencapai ujian tingkat DSH / TestDaF dalam jangka waktu satu tahun.
Ujian ini sepadan dengan tingkat C1.2 dan merupakan syarat untuk dapat kuliah di Jerman
(penguasaan bahasa perkuliahan).
Kursus-kursus intensif tersebut memang terutama dirancang untuk para calon mahasiswa/-i. Namun
para mahasiswa/-i program doktor, program pertukaran mahasiswa, para peneliti tamu dan anggota
keluarga mereka dapat turut ambil bagian juga.
Anda dapat setiap saat masuk kursus yang sesuai dengan tingkatan anda.

Tingkat
A1
A2
B1
B2
C1.1
C1.2

Jangka Waktu
7 minggu,
140 jam
7 minggu,
140 jam
7 minggu,
140 jam
7 minggu,
140 jam
7 minggu,
140 jam
7 minggu,
140 jam

Ujian
Tes interen

+ 400,- €

Tes interen

+ 400,- €

Tes interen

+ 400,- €

Tes interen

+ 400,- €

Tes interen

+ 400,- €

TestDaF/
DSH

+ 400,- €

Kursus-kursus di atas mencakup 20 jam per minggu dan 6 kredit ECTS.
Biaya Ujian:
DSH 70,- €
TestDaF 175,- €

Biaya

Persyaratan pendaftaran untuk calon mahasiswa
Kirimkan dokumen-dokumen berikut ini ke uni-assist:
- Formulir

pendaftaran kuliah (Zulassungsantrag) (https://www.uni-assist.de/online/)
akhir berbentuk fotokopi yang telah dilegalisir bersama dengan terjemahannya.
- Jika perlu, ijazah-ijazah dan surat-surat dari universitas sebelumnya (berbentuk fotokopi yang
telah dilegalisir dan terjemahannya).
- Jika ada, semua rapor dan ijazah mengenai penguasaan bahasa Jerman (berbentuk fotokopi yang
telah dilegalisir dan terjemahannya).
- Ijazah

Alamat:
Justus-Liebig-Universität
uni-assist
Geneststr. 5
10587 Berlin
Uni-assist akan mengecek dokumen anda dan memungut biaya sebesar (http://www.uniassist.de/entgeltordnung.html rekening bank:
www.uni-assist.de/bankverbindung.html .
Kemudian anda akan mendapat surat pemberitahuan dari uni-assist. Kirimkanlah surat
pemberitahuan tersebut ke alamat kantor kursus bahasa Jerman kami (seperti tertera di bawah)
bersama surat singkat berisi kursus mana yang ingin anda ikuti. Selanjutnya kami akan
mengirimkan surat konfirmasi pendaftaran anda ke alamat anda. Dengan surat tersebut anda dapat
mengajukan permohonan visa.
Mahasiswa program doktor, mahasiswa tamu dan mahasiswa program khusus, anggota staf
universitas, keluarga
Anda dapat mendaftarkan diri secara tertulis untuk salah satu kursus bahasa Jerman.
Alamat kami:
Akademisches Auslandsamt der JLU
Deutsch als Fremdsprache
Gutenbergstraße 6
D-35390 Giessen.
Tel. 49 (0) 641 9912148 / 9912175
Anda juga dapat mendaftarkan diri secara pribadi di alamat kami.

KURSUS PENGULANGAN DSH
Bagi yang telah mengikuti DSH di Gießen namun tidak mendapat nilai „DSH-2“(syarat untuk
kuliah), dapat mengikuti kursus pengulangan selama berlangsungnya semester kuliah, sebagai
persiapan untuk ujian DSH berikutnya. Kursus ini gratis dan mencakup 20 jam/minggu (+ 260
jam).

KURSUS INTERNASIONAL DI UNIVERSITAS PADA MUSIM PANAS (KIMP)
KIMP diadakan tiap September dan menawarkan kursus bahasa Jerman yang berlangsung selama
4 minggu (+ 95 jam) dengan fokus ke bidang-bidang tata bahasa, informasi umum mengenai
negara Jerman, menulis dan menyusun teks, komunikasi.
Keistimewaan KIMP adalah adanya mahasiswa yang menemani partisipan kursus sebagai mentor.
Bersama dengan mereka anda dapat lebih mengenal universitas tempat anda belajar, juga kota dan
lingkungan tempat anda tinggal. Selebihnya KIMP juga mengadakan ekskursi ke Frankfurt dan
Heidelberg misalnya, dan juga workshop (film, jurnalistik, teater, dansa, memasak). Pada akhir
kursus ini anda mendapat sebuah ijazah dengan sejumlah kredit ECTS yang anda raih.
Biaya kursus ini 630,- € (mahasiswa "Sokrates/Erasmus" atau yang berasal dari partner
universitas JLU 430 €, dan THM : 530,- €)

KURSUS MUSIM SEMI
Sebelum semester musim panas dimulai kami mengadakan kursus intensif selama 3 minggu (+ 60
jam) pada bulan Maret/April. Kursus ini ditujukan kepada mahasiswa pertukaran Sokrates,
Erasmus, ISEP dll yang akan memulai studi di semester musim panas. Dalam kursus persiapan
tersebut bidang-bidang tata bahasa, kosa kata dan penyusunan teks dilatih secara khusus.
Ditemani oleh mentor-mentor kami anda akan dapat lebih mengenal kehidupan mahasiswa di
Gießen.
Biaya kursus ini 330,- € (mahasiswa "Sokrates/Erasmus" atau yang berasal dari partner
universitas JLU : 150,- €)

KURSUS MALAM HARI
Untuk mahasiswa pertukaran Sokrates, Erasmus, ISEP dll, mahasiswa S3, peneliti tamu beserta
keluarga mereka disediakan kursus bahasa Jerman sejalan dengan berlangsungnya kuliah selama 4
jam per minggu pada berbagai tingkatan. Kursus-kursus ini berjalan selama masa kuliah, tiap
Selasa dan Kamis dari jam 18.15 sampai jam 19.45.
Bagi mereka yang ikut program pertukaran mahasiswa tidak dipungut biaya. Mahasiswa program
S3, peneliti tamu dan keluarga mereka dikenakan biaya 100,- € (semester musim dingin) dan 90,€ (semester musim panas). Kursus ini mencakup 3 kredit ECTS.

SEMINAR AKHIR PEKAN (PROJEKTTAGE)
Tiap semester kami mengadakan 2 seminar harian pada akhir pekan yaitu pada hari sabtu untuk
semua mahasiswa, semua staf universitas dan peneliti tamu asing. Seminar harian ini berbentuk
kursus satu hari penuh dengan tema-tema tertentu misalnya studi kultur Jerman, menulis karya
ilmiah, konversasi. Satu seminar harian mencakup 6 jam pelajaran, biayanya 10,- €.

MENJELAJAHI JERMAN:
EKSKURSI
Jika anda tidak cukup hanya belajar mengenai kultur dan negara Jerman di kelas melainkan ingin
mengenal langsung negara ini dengan orang-orangnya, silahkan bergabung dengan kami! Bagian
Kemahasiswaan Internasional mengorganisir beragam ekskursi ke berbagai destinasi menarik di
seluruh Jerman. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran:
Ibu Hapelt, Goethestr. 58, Ruang 37, Tel. +49 (0)641 – 99 12 142

KONTAK, INFORMASI DAN KONSULTASI
Justus-Liebig-Universität
Akademisches Auslandsamt
Bereich Deutsch als Fremdsprache
Gutenbergstr. 6 (Ruang 011a)
35390 Gießen
Tel: + 49 (0)6 41 99 12148 / 99 12175
Fax: + 49 (0)6 41 99 12133
auslandsamt-kurse@admin.uni-giessen.de
www.uni-giessen.de/cms/internationales/sprachkurse

