
                  
 
 
 
 
 
A „Hochschule“ Osnabrück - Escola Superior - juntamente com a cidade de Osnabrück, 
oferece às cidades geminadas Angers, Çanakkale, Derby, Evansville, Haarlem, Hefei, 
Twer e Vila Real uma bolsa de estudo para poder participar no 24° curso internacional de 
língua alemã da „Hochschule" Osnabrück no verão de 2016. 
 
 
O curso internacional de verão de língua da „Hochschule“ Osnabrück realizar-se-á do dia 
22 de Agosto até ao dia 19 de Setembro 2016. Serão dadas 90 aulas de ensino e estudo 
intensivo de alemão. Haverá vários níveis de ensino. Depois das aulas há a possibilidade, 
à tarde ou nos fins de semana, de assistir a discursos ou participar em visitas a empresas, 
eventos desportivos, convívios e excursões . No final do curso haverá uma visita guiada 
de 4 dias a Berlim e Potsdam. O curso dirige-se a estudantes ou pessoas que exercem 
uma profissão com ou sem conhecimentos da língua alemã (dos níveis elementar ao 
avançado). Informações pormenorizadas sobre o curso poderão ser consultadas nas 
seguintes páginas: 
 
 
www.hs-osnabrueck.de/sommersprachkurs.html  ou então 
www.hs-osnabrueck.de/sommersprachkurs.html?&L=1  
 
 
A bolsa de estudo abrange o pagamento de todos os custos do curso, alojamento e 
seguro de doença. Para cada cidade geminada haverá uma bolsa de estudo. A 
candidatura está aberta a todas as pessoas que queiram aprender a língua alemã ou 
aperfeiçoar os seus conhecimentos da mesma (p.ex. alunos, aprendizes, estudantes 
universitários e pessoas activas). Para a candidatura não é obrigatório ter conhecimentos 
básicos da língua alemã. A idade mínima será de 18 anos. 
 
 
A candidatura deverá dar entrada até dia 31 de Março de 2016 no seguinte gabinete:  
 
 
Osnabrück City Council 
Twinning Office 
Mr Jens Koopmann 
Postfach 44 60 
49034 Osnabrück 
Germany 
 
 
Tel.: +49 541 323 2272 
E-Mail: koopmann@osnabrueck.de 
 
A decisão sobre a concessão das bolsas será tomada até meados do mês de Abril de 
2016. 



 
Terão que ser enviados os seguintes documentos em alemão ou inglês: 
1. ficha de candidatura 
2. apresentação dos motivos em pormenor que levam a participar no curso (pelo menos 1 

página) 
3. curriculum vitae 
4. prova de aproveitamento de estudos (só alunos e estudantes) 
5. recomendação/parecer de um professor universitário ou da entidade patronal 
(com indicação da qualificação pessoal e profissional do/da requerente? Desde quando e de onde conhece 
o requerente? Qual é a sua avaliação profissional e pessoal do requerente? Qual é a vantagem para o 
requerente em frequentar o curso de língua? ) 
 
 
Critérios de selecção:  
Apresentação convincente do interesse em querer aprender a língua alemã, e porque é 
que é conveniente ou necessário participar neste curso. 
Aproveitamento académico (estudantes)  ou recomendação da entidade patronal 
(trabalhador) 
 
 
Mais informações: 
 
Hochschule Osnabrück  
Central International Office 
Angela Halbrügge 
Postfach 19 40 
D- 49009 Osnabrück  
 
 
Tel.: ++49/541/969-2996 
e-mail: a.halbruegge@hs-osnabrueck.de 

Osnabrück City Council 
Twinning Office 
Jens Koopmann 
Postfach 44 60 
49034 Osnabrück 
Germany 
 
Tel: ++49/541/323-2272 
e-mail: koopmann@osnabrueck.de 

 
 


