Sayı : 0022146
Konu: Türkiye'deki üniversite öğrencilerine yönelik
yurt dışı eğitim bursları

13.06.2022

ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜNE

Study UK, Birleşik Krallık Eğitim Kurumları Resmi Başvuru Merkezi ve British Council Resmi
IELTS Kayıt Merkezi olarak Ankara’da faaliyet gösteren bir eğitim araştırmaları merkezidir.
Her yıl binlerce öğrencimiz Birleşik Krallık’ta bulunan 400’ün üzerinde British Council
akreditasyonuna sahip dil okullarımızda ve 100’ün üzerinde Birleşik Krallık üniversitelerimizde eğitim
görmektedir.
Üniversiteniz öğrencileri, personelleri ve yakınlarının kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacı
ile Birleşik Krallık yüksek lisans programları, dil eğitimleri ve mesleki sertifika programlarında
“Üniversitenize Özel Burslar” tanımlanacaktır. Ayrıca Birleşik Krallık’ta eğitim planlayan üniversite
öğrencilerinize, personel ve yakınlarınıza okul kayıt işlemleri, vize danışmanlığı ve konaklama bulma
hizmetleri Study UK tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.
Üniversiteniz ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade ederek; tarafınızca uygun
görülecek duyuru metninin üniversitenize özel düzenlenecek link (örnek link aşağıda yer almaktadır.) ile
sosyal medya, e-posta veya SMS yoluyla öğrencileriniz ve personelleriniz ile paylaşılmasını ve Study
UK web sitesinde üniversiteniz logosunu kullanarak size özel bir sayfa ile bu çalışmanın
tarafımızca paylaşılmasını olurlarınıza sunarız.
Saygılarımla,

e-imza

Ek: Burslar ve indirimler ile ilgili doküman

Çağlayan Atasoy
Study UK
Kurucusu

Örnek ve referans üniversiteye özel link:
https://www.studyuk.com.tr/tobbetu
İrtibat kurulacak program koordinatörü:
Gül Kara
gulkara@studyuk.com.tr
0533 164 84 31
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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ÜCRETSİZ HİZMETLER, BURSLAR VE İNDİRİMLER
Uluslararası tanınırlığa sahip “Approved IELTS Tutor” programı ile dünyada her yıl 3,5 milyon
IELTS testine giren uluslararası öğrencilere eğitim verme fırsatını öğrencilerinize sunacağız.
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, IELTS ve
eşdeğeri sınavdan 7,5 ve üzeri alan herkes ve üniversiteniz İngilizce dil değerlendirme testine göre C2
seviyesinde olan herkes bu eğitimi alabilir. Eğitimi tamamlayan herkesin ücretsiz olarak Study UK veri
tabanına kaydı girilecektir ve uluslararası öğrenci bulmaları için global reklamları verilecektir. Program
öğrencilerinizin uluslararası düzeyde yüz yüze ve online istihdam imkanlarını arttırmayı hedeflemektedir.
Tüm dünyada tanınırlığa sahip program, üniversiteniz öğrencilerine %50 burslu olarak sunulacaktır.
www.studyuk.com.tr/ielts-teacher
Birleşik Krallık Eğitimleri için Öğrencilere Ücretsiz Danışmanlık;
Doğru eğitim kurumu ve akademik bölüm seçiminde destek (dil okulu, lise, üniversite lisans ve yüksek
lisans programları)
Konaklama bulma desteği
Eğitim başvurularında ücretsiz vize danışmanlığı
Birleşik Krallık’ta havaalanı transfer bulma desteği
Birleşik Krallık üniversite lisans programlarında BURS;
Üniversitenin ilk yılını desteklemek üzere £2000-£10000 değerinde burs verilecektir. Burs,
üniversitelerimizin bölümlerine göre değişiklik göstermektedir. Lütfen bursa uygun bölüm ile ilgili iletişime
geçiniz.
400’den fazla Birleşik Krallık Dil Okullarında İndirim!
Tüm dil okullarımızda %5 indirim. Ayrıca paket programlarda %25'e kadar indirim uygulanacaktır.
Dil okulu indirim ve bursları £5000’i geçemez.
Birleşik Krallık Liselerinde BURS!
Yaklaşık 200’den fazla lisede geçerli olmak üzere £1.000-£10.000 arasında burs verilecektir. Burs miktarı
eğitim kurumuna ve öğrencinin başarı durumuna göre değişecektir.
IELTS testi için %15 BURS
Burs, Study UK fonu tarafından karşılanacaktır. Kayıt öncesi mutlaka Study UK ile iletişime geçilmelidir.
İngiltere YAZ OKULU programları (12-17 yaş grubu)
Üniversitenize özel kapalı İngiltere yaz okulu programları düzenlenecektir. Erken kayıtlar Ekim ayında
başlamaktadır. Programa sadece üniversite personellerinin çocukları ve yakınları, öğrencilerinizin kardeşleri
ve yakınları katılabilirler.
Not: Yukarıdaki indirim ve burslar güncel ve şeffaf olarak üniversitenize özel düzenlenen web sayfamızda
duyurulacaktır. Öğrencileriniz yurt dışı eğitim programını güvenilir olarak Study UK aracılığı ile
gerçekleştireceklerdir. Study UK, üniversite öğrencileriniz tekrar ülkelerine dönene kadar ücretsiz olarak
danışmanlığı sürdüreceğini garanti eder.
Not 2: Üniversiteniz mezuniyet diplomalarının uluslararası tanınırlık için akreditasyon çalışmaları
kurumumuz tarafından yapılabilmektedir. Akreditasyon çalışmalarına dahil olmak isteyen bölümler
taleplerini info@studyuk.com.tr adresine gönderebilirler.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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