
و مقدمهتحصیل در رشته سینما در اتریش  
صنعت فیلم به طور مداوم در اتریش در حال تکامل و رشد می باشد. صنعت، تکنیک های جدید را
به کار می گیرد و متدهای منسوخ را کن'ار می  گ'ذارد. بعالوه ص'نعت فیلم رون'دها را ب'ازبینی می
کند. همین دلیل سبب شده برخی آم''اده تحص''یل در رش''ته س''ینما در ات''ریش ش''وند. ب''رخی از
دانشجویان بین المللی تمایل دارند، به عنوان بازیگر بین  المللی در اتریش ایفای نقش نماین''د و ی'ا
به عنوان صدابردار و فیلمبردار در این کشور مش'غول ب'ه ک'ار ش'وند. در مقال'ه تحص'یل در رش'ته
سینما در اتریش تصمیم داریم، نکاتی را در رابطه با تحصیل در این رشته و یا در گرایش های آن،
خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. آیا ی'ک فیلمنام'ه ن'ویس می توان'د بع'د از ف'راغت از تحص'یل در
اتریش وارد بازار کار اتریش شود؟ هزینه مطالعه رشته سینما و زیرشاخه های مربوط به آن به طور
میانگین در اتریش چه میزان می باشد؟ آیا برای تحصیل در رشته س''ینما در کش''ور ات''ریش ی''ک
شهروند غیر اتحادیه اروپا نیاز به ارائه مدرک زبان آلمانی دارد؟ قرار است، مقاله تحص''یل در رش''ته
سینما در اتریش پاسخ این سواالت را در تیترهای بعدی قرار دهد. اگر دانشجویی هس''تید ک''ه ب''ه
صدابرداری، فیلمبرداری و کارگردانی عالق'ه من'د هس'تید و دوس'ت داری'د وارد عرص'ه س'ینمایی
اتریش شوید، توصیه ما این است که همین ح''اال مش''اورین موسس''ه مش''اوره ای مل''ک پ''ور را در

جریان شرایط اکنون خود بگذارید و مشاوره رایگان دریافت کنید.
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شرایط تحصیل در رشته سینما در اتریش
اتریش، یکی از مقاصد برتر بین المللی جهت تحصیل در رش''ته س''ینما می باش''د. تقریب''اً تم''امی
دانش  آموختگانی که تحصیالت خود را در این کشور به اتمام رسانده ان''د، مواف''ق این موض''وع می
باشند. آنان از این موضوع خرسند هستند که در محیط غنی و بسیار عالی اتریش تحص''یل نم''وده
اند و وارد عرصه سینمایی این کشور شده اند. طبق آمار، تصوری که دانش آموختگ''ان از تحص''یل
در رشته سینما در اتریش، زندگی شهری، فعالیت ها و تجربه فرهنگی داشتند، در مقایسه با س''ایر
کشورهای اروپایی باالتر از حد متوسط است. اگر دوست دارید مهارت زبان آلم''انی خ''ود را در این
کشور که کشور فرصت هاست، توسعه دهید و با سایر ش''هروندان ارتب''اط برق''رار نمایی''د، بایس''تی
سطح زبان آلمانی خود را ارتقا دهید. ما در این قسمت از مقاله تحصیل در رشته سینما در ات''ریش
خواهیم گفت که، برای تحصیل به زب''ان آلم''انی و انگلیس''ی در این کش''ور زیب''ا و توس''عه یافت''ه،
بایستی چه شرایطی داشته باشید. یکی از شرط های مهم برای خواندن این رش''ته در ات''ریش ک''ه
خانه برخی از تاثیر گذارترین روشنفکران اروپا در قرن بیستم می باشد، این است که مدرک زب''انی

 ثبت شده باشد. یکی دیگر از ش''رط ه''ایی ک''ه ب''رای اپالیC1داشته باشید که در آن نمره سطح 
رشته فیلمسازی در اتریش مهم است این است که، نمونه کار ارائه دهید. در واقع ارائه نمون''ه ک''ار،
کلید ورود شما به دوره  های مختلف رشته سینما در درجه های مختلف تحص''یلی می باش''د. الزم
به ذکر است که، کیفیت کلی دانشگاهی و تنوع برنامه های ارائه شده در رشته س''ینما و همچ''نین

 آلمانیC1خدمات دانشگاه در اتریش سبب گشته تا برخی برای رساندن سطح زبان خود به سطح 
 را ارائه دهند، می توانند حضور خ''ود را در دانش''گاهC1تالش نمایند. اگر آنان مدرک زبان در حد 

های آلمانی زبان اتریش تیک بزنند و می توانند اقامت این کشور مدرن که دارای سیستم منحص''ر
به فرد است را به دست آورند. اکثر دانشجویان بر این باورند که، زمان اقامت در اتریش به پیشرفت
شخصی و حرفه ای آنان کمک خواهد کرد و همین امر سبب شده تا نظرات مثبتی در مورد محیط
تحصیلی اتریش داشته باشند. در اتریش استادانی قرار دارند که از قبل به خوبی آموزش دیده اند و
به خوبی رشته سینما را به اشخاصی ک''ه از قب''ل دارای اس''تعداد می باش''ند، آم''وزش می دهن''د.
دانشجویان همه در یک فضای آرام و خوب اتریش رشته سینما را مطالعه می نمایند. ش''ما بع''د از
این که آماده تحصیل رشته فیلمسازی در اتریش شدید، به راحتی می توانید با دیگر اشخاصی ک''ه
همانند شما از دانشگاه مربوطه پذیرش تحصیلی دریافت نموده اند، ارتباط برقرار نمایید و چیزهای
جالبی در مورد بسیاری از فرهنگ ها بیاموزید. برقراری ارتباط با دانشجویانی که در دانشگاه ه''ای
خصوصی نیز تحصیل می کنند، بسیار راحت است. شما برای تحصیل در دانشگاه های خصوص''ی و

 داری''د. البت''ه ب''رخی از۶در میان دانشجویان بین المللی نیاز به ارائه مدرک زب''ان آیلتس ح''داقل 
 را از دانشجو می  خواهند. ولی در حال حاضر دیده ش''ده، ب''رخی از۶دانشگاه ها، سطح زبان باالی 

 نیز ثبت نام می کنند. اگ''ر می خواهی''د در۶دانشگاه  های خصوصی فراگیران خارجی را با آیلتس 
این محیط که تحصیل در آن ارزان تر از سایر نق'اط ق'اره اروپ'ا می باش'د، رش'ته س'ینما را م'ورد
مطالعه قرار دهید و به عنوان دانشجوی آینده وارد دانشگاه های رنک باال و بعد از آن آماده ورود به
سینمای اتریش شوید، توصیه ما این است که قبل از دست دادن فرصت، خ''ود را آم''اده ی''ادگیری
زبان آلمانی نمایید و برای ارائه نمونه کار آماده شوید. افرادی ک''ه مبت''دی این زب''ان را می دانن''د،



نمی توانند ویزای تحصیلی اتریش را دریافت نمایند، مگر آن که در دانشگاه  های خصوصی تحصیل
کنند. از آن جا که تحصیل رایگان است، بهتر است در دوره  های آموزشی آلمانی زبان شرکت کرده

و سطح زبان خود را ارتقا دهید و این فرصت بی نظیر را از دست ندهید.
مدارک الزم برای پذیرش در رشته سینما در اتریش

ارائه اسناد برای تحصیل در یکی از کشورهایی که در می''ان مقاص''د تحص''یلی پیش رو در جه''ان،
جایگاه بسیار عالی دارد، ضروری می  باشد. البته شما برای تحصیل در کشورهایی که دارای س''طح
کیفیت متوسط هستند، نیز نیاز به ارائه مدارک داری'د. ب'ه عن'وان ی'ک دانش'جوی ای'رانی موظ'ف
هستید؛ طبق لیستی که کشور و دانشگاه مدنظر در اختیارتان قرار می دهد، مدارکی را ب''رای اخ''ذ
پذیرش به دانشگاهی ارسال نمایید که قصد دارد شما را ثبت نام نمای''د و قص''د دارد، قب''ل از ثبت
نام شرایطتان را آنالیز نماید. اسناد و م'دارکی ک'ه دانش'گاه ه'ای ات'ریش آن را معت'بر می دانن'د،
اسنادی هستند که ما در این قسمت از مقاله تحصیل در رشته سینما به ش''رح آن''ان پرداخت''ه ایم.
الزم است که در کنار ارائه این اسناد، اسنادی را برای اخذ ویزای تحصیلی اتریش و ب''رای تحص''یل
در اتریش به سفارت این کشور ارائه دهید. مثاًل الزم است که به سفارت پاس''پورت س''الم، م''دارک
تحصیلی همراه با ریز نمرات، نامه گواهی مالی، مدرک زبان و نمونه کار ارائ''ه دهی''د. م''دارکی ک''ه
بایستی به دانشگاه های دولتی و خصوصی اتریش ارائه دهید، کمی متفاوت هستند. شما باید برای

اپالی رشته فیلمسازی در اتریش مدارک زیرین را ارائه دهید.
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بورسیه های رشته سینما در اتریش
برای اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه هایی که گرایش ه'ای مرب'وط ب'ه رش'ته س'ینما را از زم'ان
تأسیسشان در اختیار فراگیران بین المللی قرار داده  ان''د، بایس''تی ش''رایط الزم را داش''ته باش''ید و



طبق قوانینی که ارائه دهندگان بورسیه تحصیلی تعیین نموده اند، خود را آماده اخ''ذ یکی از ان''واع
بورسیه هایی نمایید، که ما نام آنان را در انتهای این بخش از مقال''ه تحص''یل در رش''ته س''ینما در
اتریش ذکر نموده ایم. بورسیه های تحصیلی در حالت کلی به دانشجویانی ک''ه در محی''ط ش''گفت
انگیز و بسیار فعال اتریش در حال خواندن رشته س''ینما می باش''ند و دارای رزوم''ه ب''االتر از ح''د
متوسط می باشند، تعلق می گیرد. بعالوه بورسیه های تحصیلی به دانش''جویانی ک''ه مه'ارت ه'ای
زبان آلمانی خود را در حد یک شهروند ارتقا داده اند و از قبل جایزه بین المللی دریافت نموده اند،
تعلق می گیرد. اگ''ر می خواهی''د بورس''یه تحص''یلی را بع''د از تحقی''ق راج''ع ب''ه  مطالع''ه رش''ته
فیلمسازی در اتریش  و بعد از اخذ ویزای تحصیلی اتریش از آن خود نمایید، توصیه م''ا این اس''ت
که به سایت دانشگاه های ارائه دهنده بورسیه تحصیلی بروید، ممکن است این سوال در ذهنتان به
وجود آید که آیا دانشگاه های ارائه دهنده دروس و برنامه های تحصیلی مربوط به گ''رایش س''ینما
به دانشجویان خارجی بورسیه تحصیلی ارائه می دهن''د؟ دانش''گاه ه''ای دول''تی ب''ه دلی'ل این ک'ه
سیستم آموزشی رایگان دارند، به دانشجویان بین المللی بورسیه تحصیلی اعطا نمی کنند. ولی اگر

رزومه خیلی خاص داشته باشید، ممکن است برخی از بورسیه  ها در اختیارتان قرار گیرد.

بورسیه های اداره هنرهای خارج از کشور
بورسیه های تحقیقاتی بنیاد کانن
بورسیه های کمک مالی مومنی ایرانیان
بورسیه های  تحصیالت تکمیلی

زیرشاخه های رشته سینما در اتریش
همان طور که دانستید، اتریش مقصدی عالی برای خواندن رشته سینما و دیگ''ر رش''ته ه''ا اس''ت.
سوالی که اکثر شما عزیزان می پرسید این است ک''ه، زی''ر ش''اخه ه''ای رش''ته س''ینما در ات''ریش
کدامند؟ درحال حاضر دانشجویانی که م''دارک تحص''یلی، م''دارک هوی''تی، م''درک زب''ان و دیگ''ر
مدارک خود را به دانشگاه خصوصی یا دانشگاه دولتی اتریش ارس''ال نماین''د، می توانن''د در رش''ته 
هایی همچون؛ تدوین، کارگردانی، صدابرداری فیلمن''امه  نویس''ی و فیلم''برداری تحص''یل  نماین''د.
عالوه بر دانشگاه  ها، کالج ها ن''یز دانش''جویان ط''الب تحص''یل در رش''ته س''ینما در ات''ریش را می
پذیرند. شما می توانید در کالج ها تحصیل نموده و در این رابطه کسب تجربه نمایید. ولی به دلیل
این که ورود به عرصه سینمایی اتریش  بسیار سخت است، بهتر است در دانشگاه ها ثبت نام کنید.

هزینه تحصیل در رشته سینما در اتریش
هزینه تحصیل در رشته سینما در اتریش عبارتی است که معم''والً دانش''جویان ط'الب تحص''یل در
رشته سینما در اتریش در رابطه با آن به ارزیابی مقاله های مختلف می پردازن''د. در رابط''ه ب''ا این
موضوع باید گفت که، هزینه تحصیل در دانشگاه هایی که در محیط شگفت  انگیز و ترکیبی اتریش
تاسیس شده اند و دارای دانشجویان بین المللی می باشند، با هزینه تحصیل در دانشگاه هایی ک''ه
در شهرهای مختلف اتریش تاسیس شده  اند و از زمان تاسیسشان تاکنون تنه''ا ب''رای دانش''جویان
خارجی طالب تحصیل به زبان آلمانی نامه پذیرش صادر نموده ان''د، متف''اوت می باش''د. در ح''الت



کلی، شخصی که در دانشگاه های بین المللی دوره مربوط به گرایش سینما را می خواند و به زب''ان
یورو را به محض شروع سال به مدیر30000انگلیسی بر دروس خود متمرکز است، بایستی ساالنه  

مربوطه اعطا کند و شخصی که طالب تحصیل در رشته سینما در ات''ریش اس''ت و می خواه''د این
یورو را به دانشگاه مربوطه بپردازد.747رشته را در دانشگاه های دولتی بخواند، بایستی ساالنه 

دانشگاههای سینما در اتریش
برای این که در کشوری که تجربه اجتماعی فراموش نش''دنی را ب''رای طالب''ان تحص''یل در رش''ته
سینما در اتریش فراهم می کند، تحصیل کنید و برای این که به درستی یکی از دانشگاه های ارائه
دهنده رشته سینما را انتخاب نمایید، توصیه ما این است که به سایت هر یک از دانشگاه هایی ک''ه
با ما نام آنان را در این جا و در مقاله تحصیل در رشته سینما در اتریش آورده  ایم، مراجعه نموده و
تمامی اطالعات آمده شده در آنان را یک به یک م'ورد ارزی'ابی ق'رار دهی'د. ب'ا توج'ه ب'ه ش'رایط
دانشگاه ها به راحتی می توانید برای آینده تحص''یلی خ''ود تص''میم بگیری''د. در س''ایت هری''ک از
دانشگاه های خصوصی و هریک از دانشگاه  های دولتی اتریش مشخص شده است که رنک آن''ان از
نظر سیستم آموزشی در حال حاضر در داخل کشوری و جهانی چند است. با توجه ب''ه رتب''ه راحت 
تر می  توانید برای آینده خود تصمیم بگیرید. ما در زیر مقاله حاضر نام یک به یک دانش''گاه ه''ایی
که در کشور محبوب اتریش قرار دارند و دانشجویان طالب تحصیل در رش''ته س''ینما در ات''ریش را

می  پذیرند، ذکر نموده ایم.

دانشگاه ویکتوریا
دانشگاه لندن
دانشگاه بیرمنگام
دانشگاه کوئینز بلفاست
دانشگاه بیل
دانشگاه هنر
کالج دانشگاه استفولد

تحصیل در رشته سینما در اتریش در کالج های اتریش
کسانی که طالب رشته سینما، طالب رشته بازیگری، طالب رشته هنر و امثالهم هستند، می توانن''د
عالوه بر دانشگاه در دوره  های خصوصی شرکت نموده و حضور خود را در کالج ه''ایی تی''ک بزنن''د
که ارائه دهندگان برنامه های مرتبط به سینما می باشند. در واقع، شما می توانید به جای این ک''ه
وارد دانشگاه شوید، این دوره  ها را در کالج هایی بخوانی''د ک''ه در ازای ارائ''ه اطالع''ات مرب''وط ب''ه
گرایش سینما از شما هزینه دریافت می کنند و آنان نیز از شما می خواهند ک''ه نمون''ه ک''ار ارائ''ه
دهید. معموالً دوره هایی که در کالج ها برگزار می  شوند، کوتاه  تر از دوره  های دانشگاهی هس''تند.



به دلیل این که کالج ها کوچک شده دانشگاه می باشند و مدرکی که در پایان سال ارائه می دهند،
کمی سطح پایین تر از مدرک دانشگاه ها است، بهتر است برای تحصیل به دانشگاه ها بروید. البت''ه
کارفرمایان اتریشی به دارندگان مدارک کالج نیز پیشنهاد شغلی می دهند. ناگفته نماند که، رش''ته
سینما کارفرمای خاصی ندارد. مثاًل اگر شما صدابردار باشید، می توانید در کنار یک تیم مشغول به

ساخت یک فیلم شوید.
تحصیل در رشته سینما در اتریش در مقطع لیسانس

اتریش علی رغم وسعت کوچک اش تاثیر زیادی بر فرهنگ اروپ''ایی داش''ته اس''ت. این کش''ور هم
اکنون خانه فارغ التحصیالنی چون اروین شرودینگر که فیزیکدان و برن''ده ج''ایزه نوب''ل می باش''د،
است. این فیزیکدان در دانشگاه های اتریش تحصیل نموده است. البته همان ط''ور ک''ه می دانی''د،
وی در رشته سینما تحصیل نکرده است، ولی به دلیل این که در اتریش تحصیل نم''وده اس''ت ب''ر
ارزش این کشور افزوده است. گذراندن دوره های تحصیلی در اتریش نشان می  دهد که این کش''ور
فرصت بسیار عالی برای ساخت آینده زیبا می باشد. شما می توانید در این کشور که خان''ه من''اظر
خیره کننده و بهترین دانشگاه های جهان است و همچنین خانه ش''هرهای پ''ر جنب و ج''وش می

 به دانشگاه آلمانی زبان اتریش، مورد مطالعه قرارC1باشد، درجه کارشناسی را با ارائه مدرک زبان 
 به دانشگاه مربوطه نشان می  دهید که آمادگی تحصیل در رش''ته س''ینماC1دهید. با ارائه مدرک 

در اتریش را دارید و می خواهید مدرک با ارزش دیپلم را اخذ نمایید. برای به دست آوردن م''درک
 الزم است که نمونهC1عالی و برای افزودن به مهارت های خود در این سطح عالوه' بر ارائه مدرک 

کار داشته باشید. خوشبختانه، دانشگاه های ات''ریش از دانش''جویانی ک''ه آم''اده تحص''یل در رش''ته
سینما در اتریش می باشند، آزمون ورودی نمی  گیرند. آنان فق''ط از دانش''جویان می خواهن''د ک''ه

 ساله و مدرک زبان ارائه۱۲مدارک دیگری چون؛ انگیزه نامه، توصیه نامه، نامه گواهی مالی، دیپلم 
دهند. اگر دوست دارید پذیرش تحصیلیتان را از دانشگاهی که باالترین سیستم آموزش''ی را دارد و

 ب''ه ب''اال ارائ''ه۶انگلیسی زبان می باشد، دریافت نمایید، باید مدارک زبان انگلیسی در ح''د آیلتس 
دهید. همراهان عزیز با توجه به این که اتریش در سطح کارشناسی دانشگاه ه''ای دول''تی، ع''الی و
منحصر به فرد دارد، جای تعجب نیست که این کشور به یک نقطه داغ ب''رای فراگ''یران بین المللی
که به دنبال یک ماجراجویی آکادمیک هستند، تبدیل شود. بنابراین اگ''ر دانش''جویی هس''تید ک''ه

 ساله تان به تازگی توسط یک آموزشگاه معتبر صادر شده است و یا فراگیری هستید ک''ه۱۲دیپلم 
می توانید از پس کالس های مربوط به آموزش زبان آلمانی برآیید، می توانی''د رزوم''ه خ''ود را ب''ه
دانشگاه  های دولتی این کشور ارسال نمایید و برای تحصیل در رشته سینما در اتریش آماده شوید.

تحصیل در رشته سینما در اتریش در مقطع فوق لیسانس
اتریش نه تنها آموزش با کیفیت بلکه تحصیالت مقرون به ص'رفه ای را ب'ه فراگ'یران ای'رانی و بین 
المللی از جمله فراگیرانی که برای تحصیل در رشته سینما در اتریش آماده شده اند، ارائه می دهد.
در واقع این کشور تحصیالت مقرون به صرفه و یا به عبارتی رایگان را در دانشگاه  های دولتی ارائ''ه
می دهد. دانشگاه های دولتی اتریش به دلیل سیس''تم رایگ''انی ک''ه دارن''د، ن''ه تنه''ا م''ورد توج''ه
دانشجویانی که برای تحصیل در رشته سینما اماده شده اند، بلکه مورد توجه دانشجویانی که ب''رای



تحصیل در دیگر رشته ها آماده شده اند، قرار گرفته اند. زیرا اکثر دانشگاه ها دارای دانشکده  ه''ای
مختلف می باشند و در هر یک از دانشکده  ها رشته  های مختلف تدریس می  شوند. بنابراین ف''رقی
نمی کند که رشته شما چیست، می توانید با برآورده کردن برخی از ش''رایط رش''ته م''ورد نظ''ر را
رایگان در دانشگاه های اتریش که مدارک عالی و معتبر ارائه می  دهند، مورد مطالع''ه ق''رار دهی''د.
دانشجویان درجه فوق لیسانس نیز می توانند برای تحصیل در رشته سینما در اتریش آماده ش'وند.
آنان نیز اجازه دارند که، همانند همنوعان خود و همانند متقاضیان احتم''الی وارد یکی از دانش''گاه
های رایگان اتریش شوند، ولی همان طور که می دانید همه دانشگاه  ها یک سری شرایط را تعیین
نموده اند که دانشجو بعد از این  که آنان را یک به یک اجرا نمود، واجد شرایط خواهد شد و اج''ازه
دارد وارد دانشگاه شود. مثاًل دانشگاه های دولتی در این درجه دانشگاهی، از فراگ''یرانی ک''ه آم''اده

 آلمانی و مدرک ف''وق لیس''انس معت''بر را  ب''هC1تحصیل رشته سینما در اتریش شده اند، مدرک 
همراه ریز نمرات می  خواهند. آنان در کنار این مدارک از دانشجویی که دوست دارد بعد از تحصیل
وارد دنیای کاری و سینمای اتریش شود، می خواهند که نامه گواهی مالی به همراه داشته باش''د و
نامه را به سفارت ارائه دهد. همراهان عزیز به دلیل این که ات''ریش پیش رو بین المللی در ص''نعت
سینما، مخابرات انیمیشن و پیشرو در ارائه آموزش رایگان می باشد، توصیه ما این است ک'ه، ب''رای
تحصیل در دانشگاه ه''ای ات''ریش آم''اده ش''وید و رش''ته س''ینما را در این کش''ور و در این درج''ه
دانشگاهی مورد مطالعه قرار دهید. البته شما همانند دانشجویان سطح کارشناسی اجازه داری''د ک''ه
برای تحصیل در رشته سینما در اتریش آماده شده و این رشته را در دانش''گاه ه''ایی بخوانی''د ک''ه

خصوصی بوده و آموزش بسیار با کیفیت را ارائه می دهند.
تحصیل در رشته سینما در اتریش در مقطع دکترا

اتریش، برای آموزش در درجه دکترا نیز اهمیت زیادی قائل است و استانداردهای بسیار ب''االتری را
در آموزش در این درجه حفظ می کند. مدرک تحصیلی که شما  بعد از تحصیل در رش''ته س''ینما
در اتریش دریافت می نمایید، مدرکی است که در سطح جهانی شناخته شده می باش''د و در ب''ازار
کار سینمایی اتریش نیز ارزش باالیی دارد. اتریش ب'ه دلی''ل داش'تن دانش''گاه ه'ای رایگ'ان دارای
سیستم آموزشی رایگان در سطح دکترا نیز مشهور است. این جمله نشان می دهد ک''ه ش''ما اج''ازه
دارید سطح دکترا را نیز در دانشگاه های رایگان اتریش بخوانید و اجازه دارید در این س''طح رش''ته
سینما و یکی از گرایش های مربوط به صنعت سینما را مورد مطالعه قرار دهید. ب''رای تحص''یل در
چنین کشوری که برای آموزش اهمیت بسیار زیادی قائل اس''ت و از فراگ''یران ط''الب تحص''یل در

 را به همراه نمونه ک'ار، مقال'ه، رزوم'ه ب'ه اس'تادC1سطح دکترا نیز پذیرایی می  کند، باید مدرک 
راهنمایی ارائه دهید که آن را در این کشور امن با محیط دلپذیر و چند  فرهنگی یافته  اید. اس''تاد
راهنما بعد از این که به آنالیز مدارکتان پرداخت و شما را تایید نم'ود نتیج'ه' را ب'ه ش'ما اعالم می
کند. در این صورت اجازه دارید که وارد یکی از دانشگاه  های ایده  آل کش''ور ع''الی ات''ریش ش''وید.
شما برای تحصیل در محیط اتریش و محیط دانشگاه های خصوصی اتریش به ج''ای ارائ''ه م''درک

 نیاز به ارائه آیلتس و حقوق باال دارید. این کش''ور از دانش''جویان می  خواه''د ک''ه قب''ل ازC1زبان 
تحقیق در رابطه با تحصیل در رشته سینما در اتریش همه عوامل را در نظر بگیرند و بع''د از آن در
این درجه دانشگاهی و یا در دو درجه قبلی حضور به عمل آورند. در ح''الت کلی و در ی''ک جمل''ه



می توان گفت که، شما با تحصیل در رشته سینما در اتریش مدارک با کیفیت و شناخته شده بین
المللی را در هر سه درجه دانشگاهی از یک محیط دلپذیر دریافت خواهید کرد.

تحصیل در رشته سینما در اتریش به زبان انگلیسی
 س''اله4 ی''ا 3برای تحصیل در رشته سینما در اتریش به زبان انگلیس''ی و ب''رای تحص''یل در دوره 

 ساله گرایش های مرب''وط ب''ه رش''ته س''ینما در3 تا ۲رشته سینما در درجه کارشناسی و یا دوره 
 ساله گ''رایش ه''ای مرب''وط ب''ه رش''ته۵ تا 3سطح فوق لیسانس و یا برای تحصیل در برنامه های 

 ارائ''ه دهی''د. ش''ما می 7 و آیلتس ۶.۵، ۶سینما در درجه دکترا الزم است که، ب''ه ت''رتیب آیلتس 
توانید با ارائه مدرک  آیلتس در یکی از دانش''گاه  ه''ایی ک''ه ن''ام آن ه''ا را در عن''اوین قبلی مقال''ه
تحصیل در رشته سینما در اتریش ذکر نمودیم، تحصیل نمایید. انتخاب دانشگاه بستگی به شرایط
شما دارد. اگر براساس شرایطتان دانشگاه های انگلیسی زب''ان را ب''رای تحص''یل انتخ''اب نمودی''د،
بایستی این موضوع را بدانید که برای وارد شدن به عرصه سینمایی اتریش''ی الزم اس''ت ک''ه زب''ان
آلمانی را در حد یک شهروند بدانید.  همراهان عزیز قرار است شما در عرصه سینمایی کشوری کار
کنید که مردمان آن آلمانی زبان هستند. پس الزم است که حتماً این زبان را بدانید. همان طور که
می دانید بازیگران ارتباط مستقیمی با شهروندان دارند. ما در عناوین قبلی اشاره ای به این موضوع
نمودیم، پس بهتر است به جای این که هزینه زیادی را به دانشگاه های ارائه دهنده گ''رایش ه''ای
مربوط به رشته سینما اعطا کنید و شرایطتان را براساس شرایط دانش''گاه ه''ای خصوص''ی ات''ریش
تعریف نمایید، رزومه خود را به دانشگاه  های دولتی که تحصیالت رایگان ارائ''ه می  دهن''د، ارس''ال
نمایید. ممکن است بگویید، یادگیری زبان آلمانی و برقراری تعامل اجتماعی با اشخاصی که آلمانی 
زبان می باشند و به این زبان مشغول تحصیل در رشته سینما در اتریش می باشند، س''خت اس''ت.
ولی شما باید این را بدانید که به هر حال برای وارد شدن به بازار کار نی''از ب''ه ی''ادگیری این زب''ان
دارید. پس بهتر است این زبان را با پرداخت هزینه خیلی کم در موسسات معتبر مورد مطالعه قرار
داده و بعد از ارتقا سطح زبان خود وارد کشور اتریش شوید. البته شما اج''ازه داری''د ی''ک س''ری از
دوره های زبان را در اتریش پشت سر گذاشته، سپس وارد دانش''گاه ه''ایی ش''وید ک''ه دانش''جویان

طالب تحصیل در رشته سینما در اتریش را ثبت نام نموده اند.
بازار کار پس از تحصیل در رشته سینما در اتریش

اتریش، به دالیل بسیار زیادی به عنوان یک مقصد ای''ده آل و منحص''ر به  ف''رد تحص''یلی در می''ان
فراگیران طالب تحصیل در رشته سینما شناخته شده است. این کشور متشکل از شهر های بس''یار
زیادی است که مهم ترین و با کیفیت ترین آن شهر وین می باشد. برخی از دانشجویان می توانن''د
وارد کالج یا دانشگاه هایی شوند که در این شهر قرار دارند و یکی از انواع رشته ه''ا را در این ش''هر
بخوانند. این شهر یک انتخاب بسیار محب''وب ب''رای دانش''جویانی اس''ت ک''ه تمای''ل دارن''د بع''د از
تحصیالتشان از فرصت های فراوان کاری اتریش استفاده نموده و وارد بازار ک''ار این کش''ور ش''وند.
آنان می توانند در بازار کاری مشغول به کار شوند که بس''یار امن می باش''د. در ح''الت کلی، هم''ه
دانشجویان اجازه دارند که کارفرمایان اتریشی را از نزدیک ببیند و فراگیرانی که آماده تحص''یل در
رشته سینما در اتریش شده اند، اجازه دارند بعد از تحصیل کارگردانان اتریشی را از نزدیک دیده و
به مذاکره با آنان بپردازند. کارگردانان اتریش''ی بع''د از آن''الیز ش''رایط کس''ی ک''ه ب''ه ت''ازگی ف''ارغ



التحصیل شده، تصمیمی در رابطه با او می گیرند. در واقع به وی می گویند که تمایل به همک''اری
با او را دارند یا خیر. اگر استعداد داشته باشید و اگر به خوبی از پس حیطه شغلی خود برآیی''د، ب''ه
راحتی می توانید وارد بازار کار عالی سینمایی اتریش شده و درآمدتان را اف''زایش دهی''د. در ح''ال
حاضر یک بازیگر و یک شخصی که رشته سینما را خوان''ده اس''ت و در س''ینماهای ات''ریش ایف''ای
نقش می  کند، با توجه به رشته ای که خوانده است، درآمد متفاوتی به دست می آورد. ما در جدول
زیر حقوق مشاغل مربوط به رشته سینما را مشخص نموده ایم. دوستان عزیز و همراهانی که ب''رای
تحصیل در رشته سینما در اتریش آماده شده اید، این را بدانید ک''ه ات''ریش به''ترین مک''ان ب''رای
تبدیل شدن به صدابردار، فیلمبردار و امثالهم می باشد. ب''ه ش''رط آن ک''ه از این فرص''ت بی نظ''یر
استفاده نموده و مهارت های زبان آلمانی خ''ود را در ح''د شخص''ی ک''ه ش''هروند اس''ت و از زم''ان
تولدش در این کشور زندگی می کند، ارتقا دهید. وقتی عمیق به موضوع تحصیل در رشته س''ینما
در اتریش بیاندیشید، قطعاً متوجه خواهید شد که همه بازیگران، تدوین گرها و ص''دابردارهای بین
المللی تاکنون سطح زبان آلمانی خود را در حد یک شهروند ارتقا داده اند. شخصی که زبان آلمانی
را می داند و دوست دارد وارد عرصه سینمایی اتریش شود، بایس''تی زب''ان انگلیس''ی را ن''یز بدان''د.
همان طور که می دانید، کار در عرصه سینما با کار در دیگر محی''ط ه''ا متف''اوت اس''ت. مثاًل ی''ک
پزشک همانند یک بازیگر، کارگردان و امثالهم بایستی هر دو زبان را بداند. زیرا اف''رادی ک''ه پ''ا در
این چنین مشاغلی می گذارند، ارتباط مستقیم با شهروندان دارند. پس باید به هر دو زب'ان مس''لط

باشند.
میانگین حقوق سالیانه به یورونوع شغل

 هزار یورو3۶ الی ۲7ویرایشگر فیلم

 هزار یورو۱۶۶کارگردان فیلم

 هزار یورو۶8بازیگر فیلم

سواالت متداول در زمینه تحصیل در رشته سینما در اتریش
 اتریش چه میزان است؟ دانشگاه های دولتیهزینه تحصیل در گرایش سینما در  

 یورو747سالیانه تقریبا  
  آیا می توان بورسیه تحصیلی در رابطه با رشته سینما را از دانشگاه های اتریش دریافت نمود؟

بله، به شرط آن که رزومه خیلی خاصی داشته باشید.



 آیا می شود بعد از فراغت از تحصیل در رشته سینما در اتریش وارد عرص''ه س''ینمایی این کش''ور
شد؟

 بله، به شرط آن که کامل به زبان آلمانی تسلط پی''دا ک''رده باش''ید و اس''تعداد این ک''ار را داش''ته
باشید.

 مهمترین شرط برای تحصیل در رشته سینما در اتریش چیست؟
 ارائه نمونه ای از کار خود، مهمترین شرط ورود به دانشگاه های اتریش می باشد.

سخن پایانی در زمینه تحصیل در رشته سینما در اتریش
ما این بخش از مقاله تحصیل در رشته سینما در اتریش را به خالصه مطالبی ک''ه ت''اکنون خوان''ده
اید، اختصاص داده ایم. شما با خواندن این بخش اطالعاتتان تا ح''دودی در رابط''ه ب''ا تحص''یل در
رشته سینما در اتریش تکمیل می  شود. به طور خالصه، کسانی که به صنعت فیلم عالق''ه مندن''د،
می توانند در کناربازیگران اتریشی در صنعت فیلم''برداری، ت''دوینگری و ص''دابرداری ایف''ای نقش
کنند. آنان بایستی قبل از رسیدن به هدف خود، نمونه کار ارائ''ه دهن''د و زب''ان آلم''انی را بدانن''د.
همان طور که می دانید، دانستن زبان بومی کشورهای دیگر الزمه ورود شخص خارجی ب''ه عرص''ه
سینما می باشد. اگر در رابطه با انتخاب یکی از زیر شاخه های رشته سینما دچار تردید شده اید و

MIEنمی دانید که آیا توانایی ارتقا سطح زبان خود را دارید یا خیر، می توانید با مشاورین موسسه 
اتریش در این رابطه رایگان مشورت نمایید. بعالوه، این فرصت برایتان فراهم است که سواالتتان در
خصوص تحصیل در رشته سینما در اتریش را در قسمت زیرین قرار دهید. مشاورین م''ا ب''ه س''وال

شما و دیگر کسانی که در رابطه با تحصیل در رشته سینما سوال داشتند، پاسخ می  دهند.


