Söker du utlandspraktik inom ditt specifika
studieområde och förbättrade kunskaper i tyska?
Folkhögskolekursen Tyska i praktiken kombinerar
språkstudier i Düsseldorf med 4 månaders språkpraktik
på en tysk arbetsplats. Kursen, som är kostnadsfri med
CSN, ges av Braheskolan – Visingsö folkhögskola i
samarbete med Internationella Skolorna Düsseldorf.
Att praktisera på ett företag är ett unikt sätt att få mer
flyt i språket, samtidigt som du samlar internationell
arbetslivserfarenhet för ditt framtida yrkesliv.

Intensivkurs 8 veckor
Terminen i Düsseldorf inleds med en åtta veckor lång intensivkurs som fördjupar dina kunskaper i tyska
och dina kunskaper om tysk (företags-)kultur. Lärarna på kursen har tyska som modersmål och är vana
vid att undervisa svenska deltagare. Vid större grupper erbjuds två nivågrupper som löper parallellt. Första
dagen gör du ett inplaceringstest för att avgöra vilken nivå som passar dig bäst. Har du inte läst tyska innan
kan du bli behörig genom att läsa Tyska för nybörjare i Düsseldorf 30 hp hos oss (kostnadsfritt med CSN).
Språkpraktik inom 30 områden
Under 15 veckor av terminen tillbringar du fyra dagar i veckan, måndag till torsdag, på din praktikplats.
Vår ambition är att du ska erbjudas en utvecklande praktikplats som motsvarar din bakgrund och dina
förkunskaper i tyska. Praktikplatslistan omfattar ca 100 organisationer inom 30 olika områden.
Det spelar ingen roll om du studerar ekonomi, statsvetenskap eller juridik, miljö, bioteknik eller
datateknik, media, arkitektur eller socialt arbete etc. Till våra samarbetspartner hör IKEA, Sandvik,
Bezirksregierung Düsseldorf, SCA, KölnTourismus, advokatbyrån Kreutzer & Kreuzau, agenturen
Nordis, arkitektbyrån Ortner & Ortner, Europe Direct, Svenska Handelskammaren i Tyskland mfl.
Varje fredag under språkpraktiken har du fördjupande undervisning, men du får också studieuppgifter
att utföra på distans. Under terminen görs studieresor till Köln, Bonn och vinlandskapen i Ahrtal.
Düsseldorf
Düsseldorf har 600 000 invånare och är en metropol för konst, kultur och arkitektur. Staden är ett
centrum för näringslivet med många svenska dotterbolag. Internationella Skolorna Düsseldorf sitter på
Svenska Handelskammaren i Tyskland, mitt i centrala Düsseldorf. I närheten finns centralstationen,
Altstadt och den vackra strandpromenaden vid Rhen. Vi hjälper till med kontakter för möblerat boende.
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