EĞİTİM SERVİSLERİ MENÜSÜ 2018-19
Asağida Eğitim Servisleri Menümüz ile ilgili kısa açıklamalar bulunmaktadır. Daha fazla bilgi istemeniz durumunda
Eğitim Servisleri takımımız sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

Bu yılkı fiyatlarımıza herhangi bir artış yapmadığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Size Sunduklarımız

Servis

Birleşik Krallık’ta
İngilizce Dili

•
•
•
•

Onaylı İngilizce dili kursları ile ilgili danışmanlık
Uygun kursun araştırılıp seçilmesi
Başvuru formlarının doldurulması ve teslim
edilmesi
Birleşik Krallık’ta yaşam ve öğrencilik ile ilgili
danışmanlık

Fiyatı
(EURO)

€250

Kalınacak yer rezervasyonu ve posta masrafları da
ücrete dahildir.

Birleşik Krallık’ta
İngilizce Yaz Okulları

•
•
•
•

Onaylı İngilizce dili kursları ile ilgili danışmanlık
Uygun kursun araştırılıp seçilmesi
Başvuru formlarının doldurulması ve teslim
edilmesi
Birleşik Krallık’ta yaşam ve öğrencilik ile ilgili
danışmanlık

€250

•
Kalınacak yer rezervasyonu ve posta masrafları da
ücrete dahildir.

Üniversite
Başvurusu

• Birleşik Krallık Yüksek Öğretim sistemi, Birleşik Krallık
akademik nitelikler ve giriş gereksinimleri ile ilgili
danışmanlık
• UCAS başvuru formunun doldurulmasında ve
gönderilmesinde yardım edilmesi

€350

Kişisel beyanat (personal statement) yazılması ile ilgili
talimatlar ve UCAS’a yapılan ödeme de ücrete dahildir.

Üniversite
Yerleştirme
Servisi

• Birleşik Krallık Yüksek Öğretim sistemi, Birleşik Krallık
kalifikasyonları ve giriş gereksinimleri ile ilgili
danışmanlık
• Birleşik Krallık kurslarının araştırılması, seçilmesi ve
kurslarla ilgili bilgilendirme
• UCAS başvuru formunun doldurulması ve günderilmesi,
başvurunun takip edilmesi
• AB vatandaşı üniversite öğrencilerine yapılan finansal
yardım için gerekli olan başvuru formunun
doldurulmasında ve gönderilmesinde yardım edilmesi
• Kampüs içinde kalınacak yer opsiyonları ile ilgili
danışmanlık
• Kalınacak yerle ilgili başvuru formunun doldurulması ve
gönderilmesi
• Gerekirse ‘Clearing Form’un doldurulması
• Ayrılış Öncesi Bilgilendirme seansına ücretsiz katılım
Kişisel beyanat (personal statement) yazılması ile ilgili
talimatlar, Lise Diploması/Lise Bitirme belgesi ve nihai
sonuç belgesinin onaylı tercümeleri, posta masrafları ve
UCAS’a yapılan ödeme de ücrete dahildir.

€500
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Lisans üstü
Başvuru

• Birleşik Krallık Yüksek Öğretim sistemi, Birleşik Krallık
kalifikasyonları ve giriş gereksinimleri ile ilgili
danışmanlık
• Birleşik Krallık kurslarının araştırılması, seçilmesi ve
kurslarla ilgili bilgilendirme
• Beşe kadar başvuru formunun doldurulması ve
günderilmesine yardım edilmesi, başvuruların takip
edilmesi

€450

Kişisel beyanat (personal statement) yazılması ile ilgili
bilgiler.

Lisans üstü
Yerleştirme
Servisi

• Birleşik Krallık Yüksek Öğretim sistemi, Birleşik Krallık
yetenek ve giriş gereksinimleri ile ilgili danışmanlık
• Birleşik Krallık kurslarının araştırılması, seçilmesi ve
kurslarla ilgili bilgilendirme
• Beşe kadar başvuru formunun doldurulması ve
gönderilmesine yardım edilmesi, başvuruların takip
edilmesi
• Kampüs içinde kalınacak yer opsiyonları ile ilgili
danışmanlık
• Kalınacak yerle iligili başvuru formunun doldurulması ve
gönderilmesi
• Ayrılış Öncesi Bilgilendirme seansına ücretsiz katılım
€600
Kişisel beyanat (personal statement) yazılması ile ilgili
talimatlar, Diploma ve Sonuç Belgesinin onaylı tercümeleri
ve posta masrafları ücrete dahildir.

AB Öğrenci Harçları için
Başvuru

• AB vatandaşı üniversite öğrencilerine yapılan finansal
yardım için gerekli olan başvuru formunun doldurulması
ve gönderilmesi

€100

Üniveristede
konaklama

• Kampüs içinde kalınacak yer opsiyonları ile ilgili
danışmanlık
• Kalınacak yerle iligili başvuru formunun doldurulması ve
gönderilmesi

€100

• Tüm UCAS Clearing işlemlerinin yürütülmesi
• İsteğe bağlı olarak: Öğrencinin IELTS testini alması
durumunda IELTS Workshop* için %20 indirim
Lise Diploması/Lise Bitirme belgesi ve nihai sonuç
belgesinin onaylı tercümeleri, posta masrafları ve UCAS’a
yapılan ödeme de ücrete dahildir.

€400

Clearing işlemi
1 Temmuz ile 30 Eylül
arasında sunulmaktadır

• Katılım
• Basılı malzeme ve ilgili materyal
Seminarlar/Wokshoplar

€15
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Danışmanlık

Eğitim danışmanı ile 40 dakikalık bir seansla aşağıdakilerle
ilgili danışmanlık sunulur:
• Bir Birleşik Krallık kurumuna girmek için nasıl
hazırlanılmalı?
• Öğreniminiz için en uygun kurumu nasıl
seçeceksiniz?
• Birleşik Krallık’ta yaşam ve öğrencilik
•

Tıbbi Danışmanlk

•
•

Birleşik Krallık’taki General Medical Council
(GMC)’a kayıt yapılması
Birleşik Krallık’taki bir hastenedeki pozisyon için
başvuruda yardım edilmesi
Uzmanlık ve daha iyi kariyer olasıkları

€60

Bilgi için
müracaat
ediniz

Temsilci Eğitim Kursu
Danışmanlar ve
temsilciler için
online eğitim

Bu eğitim programı, Birleşik Krallık eğitiminin reklamını
etkili bir şekilde yürütmenizi sağlayacak ve potansiyel
uluslararası öğrencilere yüksek kalitede bilgi, kaynaklar ve
servisler sunmanıza yardımcı olacaktır.
Kurs ayrıca bilgiye erisme ve düzenli bir şekilde bilgilerinizi
geliştirme yeteneklerinizı de gelistirecektir.

** İki taksit olarak ödenebilir
Randevu almak için lütfen müracaat ediniz
Stella Petrou
T 22 585 273
F 22 585 129
stella.petrou@cy.britishcouncil.org

www.britishcouncil.org/cyprus

€1100**

