
 
FELIX-TRADT-PREIS 

FELIX-TRADT-PREIS Ödülü, genç akademisyenleri desteklemek için sponsorluk 

ödülüdür. Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Offenburg İşletme ve Endüstri Mühendisliği 

Lisans Programlarının tüm mezunları, mevcut takvim yılında 30 Eylül'e kadar 
başvuru yapabilirler. Ödül 1000 avro ile verildi. 
 

Nesnel 

Bir derece kursu almak, kendi profesyonel geleceğiniz için önemli ama aynı zamanda 

riskli bir yatırımdır. Özellikle sosyal olarak dezavantajlı ailelerden gelen gençler için, 

bu adım çoğu zaman mümkün değildir, çünkü gerekli finansal kaynaklardan 

yoksundurlar. Başarılı bir derecesi tamamladıktan sonra bile, bir iş bulmak zor 

olabilir: Yeterli iş tecrübesine sahip olmayan genç akademisyenler, iş dünyasında işe 

başlamada sık sık sorun yaşarlar..  

Offenburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden Alumunus olarak, gençlere mesleki 

yaşamlarına iyi bir başlangıç yapmak için FELIX-TRADT-PREIS Ödülü ile kendi 

katkılarımı yapmak istiyorum. Özellikle, çalışmalarına ek olarak, ek sosyal 
yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olan ve / veya uğraşmak için kendi sağlık 
sorunları olan mezunlar, çalışmalarını başarıyla tamamlamış olmaktan gurur 

duyabilirler. 

Rahmetli babam FELIX-TRADT-PREIS'a, ben, Martin Tradt 2010 yılında düşünce ve 

büyük şükran ile, Felix Tradt Ödülü başlatıldı. Performansın sadece notlara değil aynı 

zamanda başkalarının hizmetine de yansıdığını ifade etmek istiyorum. Performansın 
ve sosyal taahhüdün bu iki yönü de ödüllendirme kriterlerine yansıtılmıştır: 

Puanların ilk yarısı, çalışmaları için başvuranlara verilecektir ve puanların ikinci yarısı 

sosyal katılım içindir. Ödül kazanan, her iki kısmi puandan en yüksek toplam puanı 

alandır. 

FELIX-TRADT-PREIS Ödülü hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:       

www.LBV-Tradt.de  

http://www.lbv-tradt.de/
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 Sevgili fakülte öğrencileri B+W, 

Ödül kazanma yetkinliğimde, dikkatinizi 2011 yılında ilk kez 
verilen FELIX-TRADT-PREIS Ödülüne çekmek istiyorum. 

Ödülün amacı, olağanüstü çalışma başarılarının takdir 
edilmesidir, özellikle çalışmalar sırasında olağanüstü sosyal 
yükümlülükler ve diğer komplikasyonlar göz önüne 
alındığında. 

Offenburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Fakültesi 
ve Endüstri Mühendisliği lisans ve yüksek lisans 
programlarının tüm mezunları, 01.10.2019 - 30.09.2020 
tarihleri arasında tezlerini sunmuşlardır.  

Ödül 1000 avro ile verildi. 

Yıllık ödül, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Offenburg'un 
resmi ödül töreninde gerçekleşir.  

Lütfen yazılı başvurunuzu (kısa motivasyon mektubu, tez 
konusu ve güncel not aynası) aşağıdaki adrese pdf 
dosyası olarak 30.09.2020 tarihine kadar gönderiniz:  

Martin.Tradt@gmx.de. gez. Martin Tradt 

mailto:Martin.Tradt@gmx.de



