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UBC Geleceğin Küresel Liderleri 2020 Programı

15–18 Yaş Arası Lise Öğrencileri için 
Üniversite Öncesi Yaz Programı
UBC Geleceğin Küresel Liderleri’nde lise öğrencileri hayatı üst 
düzey bir üniversitede deneyimleyebilir. Öğrenciler tutkularını ve ilgi 
alanlarını keşfeder, Kanada ve dünyanın dört bir tarafından arkadaşlar 
edinir, gelecekleri için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirirler.

UBC Geleceğin Küresel Liderleri programı sınıf içi eğitimi, 
workshopları, bilgi oturumlarını ve tam bir ders sonrası ile haftasonu 
etkinlik takvimini biraraya getirir.

Bir Üniversite, İki Kampüs, İki Deneyim
UBC Geleceğin Küresel Liderleri dersleri UBC Vancouver ve UBC 
Okanagan’da yapılır. Öğrenciler dersleri kampüslerin birinde veya 
ikisinde birden görebilir; derslerin birleştirilmesi, öğrencilerin iki çok 
güzel ve çok farklı kampüsü ve şehri deneyimlemelerine olanak sağlar.

UBC Vancouver kampüsü, dağların okyanusla birleştiği ve her 
köşesinde size karşılayan nefes kesici manzaralara sahip Vancouver 
şehir merkezine sadece 30 dakika mesafede ve şehre gelen tüm 
ziyaretçilerin görmesi gereken görkemli bir yerdir.

Vancouver, Kelowna’dan beş saat uzaklıkta bulunan UBC Okanagan 
kampüsü, British Columbia’nın muhteşem Okanagan Vadisi’nde 
kurulu samimi bir eğitim topluluğudur.

Neden UBC?
University of British Columbia (UBC) düzenli olarak dünyanın 
en iyi 20 devlet üniversitesi sıralamasına giren ve şu anda Kuzey 
Amerika’nın en uluslararası üniversitesi olarak tanınan; öğretim, 
eğitim ve araştırma bakımından küresel bir merkezdir.

2020 Oturum Tarihleri
Her bir UBC Geleceğin Küresel Liderleri dersi aşağıdaki oturum 
tarihlerinde iki hafta boyunca devam eder. Öğrenciler, dört ila altı 
haftalık bir program oluşturmak üzere kampüslerden birinde veya 
ikisinde birden aldıkları birden fazla dersi birleştirilebilir.

1 28 Haziran Pazar – 11 Temmuz Cumartesi  
(UBC Vancouver veya UBC Okanagan)

2 12 Temmuz Pazar – 25 Temmuz Cumartesi  
(UBC Vancouver)

3 26 Temmuz Pazar – 8 Ağustos Cumartesi  
(UBC Vancouver)

30’dan Fazla Akademik Ders 
Arasından Seçim Yapın
Öğrenciler, UBC profesörleri ve öğretim görevlileri tarafından 
verilen derslerde ve workshoplarda akademik, kişiler arası ve liderlik 
becerilerini geliştirir.

Konular şunlardır:
• İşletme 

• Kültür ve Toplum

• Dünya, Çevre ve Sürdürülebilirlik

• Mühendislik ve Teknoloji

• Sağlık ve Yaşam Bilimleri

• Tarih, Hukuk ve Politika

• Medya ve Güzel Sanatlar

• Psikoloji ve Filozofi

Akıcılığı ve doğruluğu geliştirmek amacıyla, çeşitli akademik 
temalı İnglizce dil dersleri de sunmaktayız. İngilizce dil öğrencileri, 
Akademik derslere kayıtlı İngilizce konuşan öğrencilerle aynı sosyal 
ve kültürel etkinliklere katılırlar.

Üniversiteye Hazırlık Workshopları
Öğrenciler, kendilerini üniversitede başarılı olmaya hazırlamak üzere 
tasarlanmış öğleden sonra workshoplarına ve bilgi oturumlarına 
katılır. Geçmişteki workshoplar şunlardan oluşmuştur:

• Olağanüstü Üniversite Başvuruları Hazırlama

• Güvenli Konuşma ve Akademik Ortamlarda Network Kurma

•  Etki: Üniversitede Başarının (ve Ebeveynlerinizin Sizinle Aynı  
Fikirde Olmasının) Üç Unsuru
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 Programın Önemli Noktaları 
• UBC Geleceğin Küresel Liderleri resmi bir UBC programıdır.

• Dersler UBC profesörleri ve öğretim görevlileri tarafından verilir.

•  İki haftalık dersler, kampüslerden birinde veya ikisinden birinde 
dört ila altı haftalık bir program hazırlamak üzere birleştirilebilir.

•  Öğrenciler, kampüste bir UBC öğrenci yurdunda kalabilir ve tam 
bir üniversite deneyimi yaşayıp günlük olarak gidip gelebilirler.

Kabul ve Kayıt
Kayıtlar 7 Ocak 2020 tarihinde açılır. Öğrenciler, dersler 
başladığında veya başlamadan önce 15 ila 18 yaş arasında olmalıdır.

Akademik dersler için öğrencilerin minimum özellikleri  
şunlar olmalıdır:

•  GPA (Genel Not Ortalaması) puanı %78 veya dengi olmalıdır. 
Öğrencilerin, bunu en güncel okul karnesi veya transkriptlerle 
desteklemesi gerekir.

•  IELTS (Uluslararası İngilizce Dili Test Sistemi) puanı 6.0 veya 
dengi, TOEFL (Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi) internet 
tabanlı test puanı 80 veya dengi olmalıdır.

İngilizce Dili dersleri için öğrencilerin minimum özellikleri  
şunlar olmalıdır:

•  GPA (Genel Not Ortalaması) puanı %78 veya dengi olmalıdır. 
Öğrencilerin, bunu en güncel okul karnesi veya transkriptlerle 
desteklemesi gerekir.

•  IELTS (Uluslararası İngilizce Dili Test Sistemi) puanı 5.0 veya 
dengi, TOEFL (Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi) internet 
tabanlı test puanı 60 veya dengi olmalıdır.

Dil gereklilikleri hakkında not: Öğrenciler kendi kendini 
değerlendirir ve İngilizce dil yeterliliği kanıtı sunmaları gerekmez. 
Ancak eğer öğrenci İngilizce’ye verimli biçimde katılamazsa, bir 
İngilizce Dili dersine yerleştirilir.

Program Ücretleri
Tüm ücretler Kanada dolarıdır (CAD) ve değişikliğe tabidir. 
Kampüsler arasında ulaşım, UBC Okanagan’da Oturum 1 dersiyle 
kombine şekilde UBC Vancouver’da Oturum 2 dersine kaydolan 
öğrencilerin program ücretlerine dahildir.

Kanadalı Öğrenciler (mülk sahibi göçmenler dahil)

Rezidans 
Seçeneği

Havaalanından alınma ve havaalanına bırakılma, 
bir UBC kampüs rezidansında (tek kişilik) 
konaklama, kampüste günde üç (3) öğün yemek, 
workshoplar ve tüm grup yönetimli etkinlikler 
dahil olmak üzere bir adet iki haftalık ders için 
3.160 CAD. Denizaşırı ülkelerden gelen Kanadalı 
öğrenciler için yerel sağlık sigortası sunulmaktadır.

Gidip Gelen 
Seçeneği

Bir adet iki haftalık ders için 1.660 CAD. 
Ücretler öğleden sonra workshoplarını, hafta 
içi günler saat 13.00-17.00 arasındaki sosyal 
aktiviteleri ve Cuma gecelerinde özel etkinlikleri 
de kapsamaktadır. Öğle yemeği Pazartesi’den 
Cuma’ya, akşam yemeği Cuma günleri ile ilk Pazar 
günü sunulur. Denizaşırı ülkelerden gelen Kanadalı 
öğrenciler için yerel sağlık sigortası sunulmaktadır. 

Uluslararasıl Öğrenciler 

Rezidans 
Seçeneği

Havaalanından alınma ve havaalanına bırakılma, 
bir UBC kampüs rezidansında (tek kişilik) 
konaklama, kampüste günde üç (3) öğün 
yemek, workshoplar ve tüm grup yönetimli 
etkinlikler dahil olmak üzere bir adet iki haftalık 
ders için 4.250 CAD. Uluslararası öğrenciler 
için yerel sağlık sigortası sunulmaktadır. 

Gidip Gelen 
Seçeneği

Bir adet iki haftalık ders için 2.750 CAD.  
Ücretler öğleden sonra workshoplarını, hafta 
içi günler saat 13.00-17.00 arasındaki sosyal 
aktiviteleri ve Cuma gecelerinde özel etkinlikleri 
de kapsamaktadır. Öğle yemeği Pazartesi’den 
Cuma’ya, akşam yemeği Cuma günleri ile ilk Pazar 
günü sunulur. Denizaşırı ülkelerden gelen Kanadalı 
öğrenciler için yerel sağlık sigortası sunulmaktadır. 

Okul 
Grupları

UBC Geleceğin Küresel Liderleri de okul 
gruplarını karşılar. Lütfen daha fazla bilgi için  
bize ulaşın.

Daha fazla bilgi için:

exl.ubc.ca/future 
+1 604 822 1444


