
YURTDIYURTDIŞŞINDA EINDA EĞĐĞĐTTĐĐM VE UBM VE UB



UB   VE  YABANCI UB   VE  YABANCI ÜÜNNĐĐVERSVERSĐĐTELERTELER

UluslararasUluslararasıı
Bakalorya  programBakalorya  programıı
yurtdyurtdışıışı
üüniversitelere niversitelere 
kabulde kabulde öönemli  rol  nemli  rol  
oynamaktadoynamaktadıırr. . 



YabancYabancıı üüniversiteler   niversiteler   üüniversiteye  niversiteye  
kabul  akabul  aşşamasamasıında   nda   ööncelikli olarak UB  ncelikli olarak UB  
ööğğrencisini kabul  ederler. Barencisini kabul  ederler. Başşvuran  iki  vuran  iki  
ööğğrenciden  UB   diplomasrenciden  UB   diplomasıı olan  her  olan  her  
zaman  dizaman  diğğerine  gerine  gööre  daha  re  daha  şşanslanslııddıır. r. 



-- Bir Bir ççok   ok   üüniversite alniversite alıınan  derslerin  nan  derslerin  
muafiyetini  uygun   gmuafiyetini  uygun   göörebilir. UB rebilir. UB 
programprogramıınnıı babaşşararııyla bitirmiyla bitirmişş olan olan 
ööğğrenci, serenci, seççtitiğği yi yüüksekksekööğğrenim renim 
alanalanıında gerekli altyapnda gerekli altyapııyyıı edindiedindiğği ii iççin in 
ddüünyannyanıın n öönde gelen nde gelen üüniversitelerinden niversitelerinden 
ssüüresi bir yresi bir yııla varan kredi (ders la varan kredi (ders 
muafiyeti) elde edebilmektedirmuafiyeti) elde edebilmektedir. . 



--ĐĐngiliz ve Kanada ngiliz ve Kanada üüniversitelerinde niversitelerinde 
yerel yerel üüniversite giriniversite girişş kokoşşullarullarıınnıı yerine yerine 
getirmek igetirmek iççin ilave bir yin ilave bir yııl daha okumayl daha okumayıı
ggööze almazsanze almazsanıız, bu durumda UB z, bu durumda UB 
diplomasdiplomasıı üüniversiteye kabul iniversiteye kabul iççin in 
istenmektedir. Her iki istenmektedir. Her iki üülkenin lkenin 
üüniversitelerinde de, bu kabul, belli niversitelerinde de, bu kabul, belli 
kokoşşullara baullara bağğlanmlanmışışttıır. r. 



-- ĐĐngiliz  ngiliz  üüniversitelerinde niversitelerinde ööğğretim  yretim  yııllıı 3+1 3+1 
dirdir. Bir y. Bir yııl  l  foundationfoundation adadıı verilen verilen 
üüniversiteye  hazniversiteye  hazıırlrlıık  sk  sıınnııffıı okurlar.  Eokurlar.  Eğğer  er  
ööğğrenci  renci  üüniversite  tarafniversite  tarafıından  kabul  edilen  ndan  kabul  edilen  
puanpuanıı almalmışış ise  ise  foundationfoundation yyııllıınnıı okumaz  okumaz  
ve  ve  üçüç yyıılda  lda  üüniversiteden  mezun  olur.  niversiteden  mezun  olur.  
ĐĐngiliz  ngiliz  üüniversitelerinde niversitelerinde mastermaster programlarprogramlarıı
ise  bir yise  bir yııldldıır. Dr. Döört  yrt  yııl  il  iççinde  hem  inde  hem  üüniversite  niversite  
hem de  yhem de  yüüksek  lisans  yapmayksek  lisans  yapmayıı hak  hak  
kazankazanıırlarrlar



A.B.D.A.B.D.’’de ise, tande ise, tanıınmnmışış birbirççok ok 
üüniversite ve kolej UB diplomasniversite ve kolej UB diplomasıınnıı
kabul etmikabul etmişştir ve tir ve ööğğrenciler, renciler, öözellikle zellikle 
dersleri Ydersleri Yüüksek Dksek Düüzeyzey’’ de alarak de alarak 
minimum puan tutturmuminimum puan tutturmuşşlarsa, larsa, 
dodoğğrudan ikinci yrudan ikinci yııla kabul la kabul 
edilebilmektedir.edilebilmektedir.



DDüünyada OXFORD, CAMBRIDGE, M.I.T, nyada OXFORD, CAMBRIDGE, M.I.T, 
HARVARD, SORBONNE gibi HARVARD, SORBONNE gibi öönde gelen nde gelen 
pek pek ççok ok üüniversite, niversite, ööğğrenci alrenci alıımmıında UB nda UB 
Diploma ProgramDiploma Programıınnıı denkdenk--akredite akredite 
olarak deolarak değğerlendirmekte ve UB Diploma erlendirmekte ve UB Diploma 
notunu esas alarak donotunu esas alarak doğğrudan rudan ööğğrenci renci 
kabul etmektedir. Hangi kabul etmektedir. Hangi üüniversitenin niversitenin 
ne zaman, kane zaman, kaçç U.B Diploma puanU.B Diploma puanııyla yla 
ööğğrenci aldrenci aldığıığı o kurumca bao kurumca bağığımsmsıız z 
olarak belirlenir ve ilan edilir..olarak belirlenir ve ilan edilir..



ÖÖĞĞRENCRENCĐĐ DDÜÜŞŞÜÜNCELERNCELERĐĐ

IB felsefesi ve IB tarzIB felsefesi ve IB tarzıı hayathayatıımmıı gergerççekten ekten 
dedeğğiişştirdi. Her tirdi. Her şşeyden eyden öönce bir dnce bir döönemde nemde 
onsekizonsekiz kredi aldkredi aldıım ve bu bir dm ve bu bir döönem nem öönce nce 
mezun olmammezun olmamıı sasağğlayacak. Sanlayacak. Sanıırrıım en somut m en somut 
yararyararıı bu. Bunun dbu. Bunun dışıışında makale yazarken, nda makale yazarken, 
araaraşşttıırma yaparken, proje veya sunum rma yaparken, proje veya sunum 
hazhazıırlarken hirlarken hiçç sorun yasorun yaşşamadamadıım; m; çüçünknküü
lisede bunlarlisede bunlarıı ööğğrenmirenmişştik. Yabanctik. Yabancıı olmama olmama 
ve ve ĐĐngilizce ikinci dilim olmasngilizce ikinci dilim olmasıına rana rağğmen men 
ççooğğu Amerikalu Amerikalıı ööğğrenciden daha barenciden daha başşararııllıı
makaleler yazdmakaleler yazdıım."m."
Zeynep Zeynep ÖÖzdamarzdamar -- 1998, 1998, BryantBryant UniversityUniversity



"Bir "Bir ççok kez gereksiz gok kez gereksiz göördrdüüğğüümmüüz ve z ve 
bbıırakmanrakmanıın en eşşiiğğine geldiine geldiğğimiz bu programimiz bu programıın n 
hem yhem yüüksek ksek ööğğretiminizde, hem de insan retiminizde, hem de insan 
iliilişşkilerinizde size yarar sakilerinizde size yarar sağğlamaslamasıı iiççin in 
uluslararasuluslararasıı bir ortamda bulunmanbir ortamda bulunmanıızzıın n şşart art 
olmadolmadığıığınnıı size bildirmek istedim. Bunu zamanla size bildirmek istedim. Bunu zamanla 
anlayacak ve benim gibi iki senenin dopdolu anlayacak ve benim gibi iki senenin dopdolu 
gegeççtitiğğini anlamanini anlamanıın verdin verdiğği mutlului mutluluğğu u 
tadacakstadacaksıınnıız. Hayatz. Hayatıınnıızzıın yeni ve n yeni ve ççok ok öönemli bir nemli bir 
ddöönemine adnemine adıım atarken elinizdeki diplomaya m atarken elinizdeki diplomaya 
bakbakıın ve n ve ““Bunu baBunu başşardardıım, dim, diğğerlerini de erlerini de 
babaşşarabilirim.arabilirim.”” deyin, deyin, çüçünknküü sizde bu gsizde bu güçüç var."var."
Kerem Kerem AvcAvcııergunergun -- 2000, 2000, SyracuseSyracuse UniversityUniversity


