Nisan 2016 E- Bülten
Wimledon School of English Dil Okulumuzdan, Türk
Öğrencilerimize Özel Muhteşem Promosyon!
Her Pazartesi günü başlayan dil kurslarımızda, dilediğiniz
bir programa 30 Nisan 2016 tarihine kadar kaydınızı yaptırın,
%10 indirimden anında yararlanın!

Wimbledon School of English dil okulu ve promosyonu hakkında daha fazla bilgi için lütfen ofisimizle iletişime geçiniz.

Jean Monnet Burs Alımları Başladı!
Türkiye’nin en prestijli bursları arasında yer alan Jean Monnet burs
programı 2016/17 eğitim yılı için bursiyer alımlarına başladı. Siz de bu
burstan faydalanmak istiyorsanız, başvuru için son tarih 4 Nisan 2016!

Jean Monnet bursu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen eğitim danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İngiltere’nin En Büyük ve En Donanımlı Mühendislik Fakültelerinden
Birine Sahip Olan Strathclyde Üniversitesi’nden Mühendislik
Öğrencilerine Muhteşem Burs İmkanı!
Strathclyde Üniversitesi’nin burs imkanı;
-

Mühendislik Fakültesi’nde eğitim alacak olan öğrencilere £ 8,000 kadar burs
imkanı!

-

Nisan ve Eylül 2016 döneminde başlayacak olan öğrenciler burs imkanından yararlanabilir.

-

Burs, yalnızca mühendislik fakültesi öğrencileri için geçerlidir.

Şubat 2016 E- Bülten
Yurtdışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine
(15.01.2016)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 24.12.2015 tarihli toplantısında; ortaöğrenimini Türkiye'de
tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking
of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP)
tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren ve tanınan üniversiteler
dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin,
Eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmeleri;
Tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin,
hukuk alanında ilk 150 bin, mimarlık alanında ilk 200 bin
mühendislik alanında ilk 240 bin içinde yer almaları;
ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye'deki ilgili programlara yerleşen en
son öğrencinin almış olduğu puanı almaları;
ÖSYS Kılavuzunda yer almayan diğer alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans programları için
herhangi bir puan türünde en az 150 puan, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az
180 puan almaları;
Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için de 2016-YGS'ye girip 2016-YGS
puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almalarına;
İlk 500 dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin
YGS ve LYS puanlarına sahip olmadıkları durumlarda;
SAT 1 : En az 1000 puan
ACT : En az 21 puan
Abitur : En az 4 puan
Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12
GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : En çok 2
İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) : En az 70
olarak belirlenen muadil belgelerinden biri ile kayıt ve mezun olmaları hâlinde denklik başvurularının
bireysel olarak değerlendirilmesine ve yukarıda belirtilen hususların, yeni bir düzenleme yapılıncaya
kadar, her eğitim-öğretim yılı için geçerli olmasına karar verilmiştir

Şubat 2016 E- Bülten
Brunel Üniversitesi’nden Uluslararası Öğrencilere %15 Burs İmkanı!

Brunel Üniversitesi’nin burs imkanı;
-

Uluslararası öğrencilere eğitim ücreti üzerinden %15 burs imkanı!

-

2016/ 2017 döneminde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapacak olan uluslararası
öğrenciler bu indirimden yararlanabilecek.

-

Brunel Londra Üniversitesi’nin bul yılki hedefi, 110 000 GBP değerinde burs vermek.

-

Burs başvurusu için son tarih: 20 Mayıs 2016.

Bu muhteşem burstan yararlanmak ve detaylı bilgi almak için lütfen ofisimizle iletişime geçiniz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Queen Ethelburga’s Collegiate, İngiltere’nin en iyi ilk 10 lisesi
arasında!
1912 yılında Albany Düşesi tarafından kurulan kolej, 8- 19 yaş
arası karma eğitim vermektedir.
İngiltere’nin kuzey batısında Thorpe Underwood kasabasında
konumlanan okul, 2015 Akademik Lig Tablosuna göre,
İngiltere’de bulunan top 100 liseler arasında en iyi ilk 6. Sırada
konumlanmayı başarmıştır.
Queen Ethelburga’s College : İngiltere’de en iyi 6,
Faculty of Queen Ethelburga’s: İngiltere’de en iyi 9. Sırada yer almıştır.

