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UBC Geleceğin Küresel Liderleri Programı 2019
Lise Öğrencileri için Üniversite Öncesi
Yaz Programı
UBC Geleceğin Küresel Liderleri Programında, yaşları 15 ile
18 arasında değişen lise öğrencileri birinci sınıf bir üniversite
ortamındaki yaşamı deneyimliyor. Dünyanın dört bir köşesinden
gelen farklı öğrencilerle kaynaşma imkânı bulan öğrenciler,
tutkularını ve ilgi alanlarını keşfedip, gelecekte ihtiyaç duyacakları
becerileri geliştiriyorlar.
UBC Geleceğin Küresel Liderleri Programı sınıf saatlerini, çalışma
gruplarını, bilgi etkinliklerini ve sınıf sonrası faaliyetleri ile hafta
sonu etkinliklerini bir araya getiriyor.

2019 Program Tarihleri
30 Haziran Pazar – 13 Temmuz Cumartesi 2019
14 Temmuz Pazar – 27 Temmuz Cumartesi 2019
28 Temmuz Pazar – 10 Ağustos Cumartesi 2019

Program Özeti
• U
 BC Geleceğin Küresel Liderleri Programı, resmi bir
UBC programıdır.
• Ö
 ğrenciler, Akademik ve İngilizci Dil kursları arasında
tercih yapıyor.
• A
 kademik kurslar, UBC profesörleri ve eğitmenleri
tarafından veriliyor.
• İ ngilizce Dil kursları ise UBC’nin saygın İngiliz Dili Enstitüsü
(English Language Institute) eğitmenleri tarafından veriliyor.
• U
 BC Geleceğin Küresel Liderleri Programı, eğer istenirse,
dört-altı haftalık programlar halinde de gerçekleştirilebiliyor.
• Ö
 ğrenciler dilerlerse UBC yerleşkesindeki öğrenci evlerinde
kalabiliyor veya yerleşke dışında kalıp okula gidip gelebiliyor.

İngiliz Dili Eğitimi için Neden UBC
Geleceğin Küresel Liderleri Programı
Tercih Edilmeli?
UBC Geleceğin Küresel Liderleri Programı, 2018 yılında 45’i
aşkın ülkeden 760’ı aşkın öğrenciyi ağırladı. Bu program
sayesinde İngiliz Dili kurslarına kayıt yaptıran yabancı öğrenciler,
Kanada ve dünyanın diğer pek çok ülkesinden İngilizce konuşan
öğrencilerle arkadaş oldu.
UBC Geleceğin Küresel Liderleri Programının İngiliz Dili eğitimini
alan öğrenciler, Akademik kurslara kayıt yaptıran öğrencilerle
aynı sosyal ve kültürel etkinliklere dâhil olur. Yerleşke içindeki
öğrenci evlerinde kalan İngiliz Dili eğitimi alan öğrenciler,
Kanada ve diğer ülkelerden gelen ve İngilizce konuşan
öğrencilerle etkileşim olanağını elde ederken, yabancı öğrenciler
hakiki bir Kanada Üniversitesi ortamını deneyimler.

Neden UBC?
Kanada, dünya genelinde en iyi eğitim olanaklarını sunan b
ülke olarak tanınır. Dünya üniversiteleri sıralamasında 20.
sırada bulunan UBC de bu yüksek standartların en iyi şekilde
vücut bulduğu eğitim kurumlarından biridir. Mükemmel bir
coğrafi alanda bulunan UBC yerleşkesi etkileyici güzelliğiyle
ün salmıştır.
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Üniversite Seviyesindeki 30 Kurs
Arasından Seçim Yapın
Öğrenciler, UBC profesör ve eğitmenlerinin verdiği kurs ve
çalışma gruplarında akademik kapasitelerini artırmanın yanı sıra
kişisel ilişki ve liderlik becerilerini de geliştiriyor.
Akademik kurslarımızdan bazıları:
• Tüketiciler ve Tüketim: Küresel bir Bakış Açısı
• Dijital Medya Girişimciliği
• Adli Antropoloji: Ölünün Kimlik Tespiti
• Mühendisliğe Giriş
• Sağlık Psikolojisi: Psikoloji ve Tıbbın Kesişim Alanı
• Siyaset, İktisat ve Diplomasi - Küresel bir Bağlam

Küresel Temalar Eşliğinde İngilizceyi
Hızlı ve İyi Şekilde Öğrenin
Üniversiteye hazırlanmak isteyen öğrenciler, bu Program
sayesinde İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerilerini hızlı
bir şekilde geliştirebilirler. Öğrenciler, güncel olaylara odaklanan
ve etkileşimin canlı olduğu sınıflarda İngilizceyi daha akıcı ve
doğru kullanma konusundaki becerilerini geliştirirler.
Kurslardan bazıları:

•	Uluslararası İngiliz Dili Sınav Sistemi IELTS (International
English Language Testing System) için 5,0 puan veya dengi;
Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi, TOEFL, (Test of English as a
Foreign Language) İnternet tabanlı test için 60 puan veya dengi.

Dil yeterlilikleri hakkında not: İngiliz dili yeterlilikleri,
öğrencilerin tedrisata azami ölçüde katılması ve faydalanması
için önerilmektedir. Öğrencilerin yeterliliklerini kendilerinin
ölçmesi ve İngiliz dili yeterliliği konusunda ispatta bulunması
gerekmemektedir. Böyle olmakla birlikte, İngilizce ortama uyum
sağlamakta güçlük çekerse, öğrenci İngiliz Dili kursuna dâhil edilir.

Program Ücretleri
Bütün ücretler Kanada doları (CAD) cinsindendir ve değişiklik
gösterebilir.

Kanadalı Öğrenciler (Kanada’da yaşama izni bulunanlar dâhil)
Kalış
Seçenekleri

Havaalanı transferleri dâhil olmak üzere, UBC
yerleşkesinde yerleşim olanağı için (tek kişilik
meskenler) ve yerleşke dâhilinde üç öğün yemek,
çalışma grupları ve diğer tüm grup etkinlikleri için iki
haftalık kursun bedeli 3.045 Kanada Doları (CAD).
Yurt dışından gelen Kanadalı öğrencilere yerel sağlık
sigortası olanağı sunulmaktadır.

Yerleşke
Dışında
Kalış

Akşamüstü çalışma grupları ve Pazartesi-Cuma
günleri arasında (saat 13.00-17.00) düzenlenen grup
sosyal etkinlikleri de dâhil olmak üzere iki haftalık
kurs için 1.600 Kanada Doları (CAD) PazartesiCuma günleri arasında öğle yemeği, Cuma günleri de
akşam yemeği verilir. Cuma akşamları düzenlenen
özel etkinlikler de fiyata dâhildir. Yurt dışından gelen
Kanadalı öğrencilere yerel sağlık sigortası olanağı
sunulmaktadır.

• Küresel Yurttaşlık ve Kültürlerarası İletişim
• Medya ve Teknoloji
• Çevre ve İklim Değişikliği
•	Uluslararası İngiliz Dili Sınav Sistemi IELTS (International
English Language Testing System) Akademik Sınav Hazırlığı

Kabul ve Kayıt

International Students
Kalış
Seçenekleri

Havaalanından alış ve havaalanına bırakış dâhil
olmak üzere, UBC yerleşkesinde yerleşim olanağı
için (tek kişilik meskenler) ve yerleşke dâhilinde üç
öğün yemek, çalışma grupları ve diğer tüm grup
etkinlikleri için iki haftalık kursun bedeli 4.095
Kanada Doları (CAD). Yabancı öğrencilere yerel
sağlık sigortası olanağı sunulmaktadır.

Yerleşke
Dışında
Kalış

Akşamüstü çalışma grupları ve Pazartesi-Cuma
günleri arasında (saat 13.00 ile 17.00) düzenlenen
grup sosyal etkinlikleri de dâhil olmak üzere iki
haftalık kurs için 2.650 Kanada Doları (CAD).
Pazartesi-Cuma günleri arasında öğle yemeği, Cuma
günleri de akşam yemeği verilir. Cuma akşamları
düzenlenen özel etkinlikler de fiyata dâhildir. Yabancı
öğrencilere yerel sağlık sigortası olanağı sunulmaktadır.

Kayıtlar 8 Ocak 2019 tarihinde başlıyor. Öğrencilerin kursun
başladığı tarihte veya daha önce 15-18 yaş arasında olması
gerekiyor.
Akademik kurslara katılacak öğrencilerin en az şu seviyede
olması tavsiye edilir:
• G
 PA (Grade Point Average) en az %78 veya dengi. Öğrenciler
bu seviyede olduklarını ispatlamak için son okul belgelerini
veya transkriptlerini göstermelidir.
• U
 luslararası İngiliz Dili Sınav Sistemi IELTS (International
English Language Testing System) için 6,0 puan veya dengi;
Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi, TOEFL, (Test of English as a
Foreign Language) İnternet tabanlı test için 80 puan veya dengi.
İngiliz Dili kurslarına katılacak öğrencilerin en az şu seviyede
olması tavsiye edilir:
•	
GPA (Grade Point Average) en az %78 veya dengi. Öğrenciler
bu seviyede olduklarını ispatlamak için son okul belgelerini veya
transkriptlerini göstermelidir.

For more information

exl.ubc.ca/fgl-ubc

+1 604 822 1444
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