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UCL (UNIVERSITY COLLEGE LONDON)
Dünyanın lider üniversitelerinden biri olan ve Londra’nın merkezinde yer alan üniversitemiz
UCL’e hoşgeldiniz.
UCL’in Profili

1826’da kurulmuştur. 24,000’ün üzerinde öğrencisi bulunan okulumuzun 13,600’ü lisans öğrencisidir. Mezunlardan % 52’ü bayan ve
% 48’si erkektir. 9,100’den fazla öğrencimiz Birleşik Krallık dışından gelmektedir. 52 departman / bölüm içeren 10 fakültemiz bulunmaktadır:

• Arts and Humanities • Brain Sciences • Built Environment • Engineering Sciences • Laws • Life Sciences
• Mathematical and Physical Sciences • Medical Sciences • Population Health Sciences • Social and Historical Sciences
Dünya çapında seçkin üniversite
UCL düzenli olarak, dış mercilerce yürütülen değerlendirmelerde ve lig
tablolarında yüksek dereceler almayı başarmaktadır. Buna, QS World
University Rankings 2010 değerlendirmesinde dördüncü olması örnek
gösterilebilir.

Yer

QS World University Rankings 2010
Rank

Institutions

Country

1

University of CAMBRIDGE

UK

2

HARVARD University

US

3

YALE University

US

4

UCL (University College London)

UK

Londra Merkez’de yer alan yerleşkemiz üst düzeyde akademik,
profesyonel ve sosyal fayda sunmaktadır. Londra’nın canlı, dinamik ve
dünyaca ünlü kurumları UCL’e yürüme mesafesinde bulunmaktadır, British
Library dahil. Londra ilham verici bir şehir ve UCL bu şehrin tam kalbinde.

5

MASSACHUSETTS Institute of Technology

US

6

University of OXFORD

UK

Çeşitlilik

7

Imperial University

UK

8

University of CHICAGO

US

9

CALIFORNIA Institute of Technology

US

10

Princeton University

US

Öğrencilerimiz yeteneklerine ve potansiyellerine bakılarak seçilmektedir.
UCL öğrencilerinin yaklaşık %35’i Birleşik Krallık dışından gelmektedir ve
üniversitede baştan sona kozmopolit, dostça ve kişilere açık bir atmosfer
vardır.

UCL University Preparatory Certificate Kursları
Üniversite için Üniversite’de Hazırlık:
Yüksek akademik potansiyeli olan uluslararası öğrenciler için lisansa
hazırlık kursları
UCL UPC kursları Lise/ Kolej öğrenimini tamamlamış ancak
diplomaları ile doğrudan bir Birleşik Krallık üniversitesinde lisans
öğrenimine kaydolmalarına izin verilmeyen öğrenciler içindir.
Bir eğitim-öğretim yılı boyunca, kurslar Birleşik Krallık’taki bir üst
düzey üniversitenin sunacağı türden zorlu akademik, dilbilimsel
deneyimler sunar.

www.ucl.ac.uk/upc
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UCL’de iki tane lisansa hazırlık kursu vardır:

•
•

UCL University Preparatory Certificate
for Science and Engineering (UPCSE)
UCL University Preparatory Certificate
for the Humanities (UPCH)

Bu broşürde yer alan bilgi, UPC kursları için genel bir bakış sağlar. Daha
detaylı bilgi kurslarımızın sitesinde yer almaktadır. Başvuruda bulunacak
adaylara, kurslara başvuru yapmadan önce siteyi ziyaret etmeleri tavsiye
edilir. www.ucl.ac.uk/upc
Bu broşür, bütün UCL üniversite programları ile ilgili bilgi sağlayan UCL
Undergraduate Prospectus adlı broşür ile birlikte okunmalıdır.

UCL UNIVERSITY PREPARATORY CERTIFICATES
UPC kursları haftada aşağıdaki alanları kapsayarak 23 ders saatlik bir
çalışma olanağı sağlar:

Önemli gerçekler
University Preparatory Certificate (UPC) öğrencileri UCL’de UCL
akademisyenleri tarafından eğitilir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bütün konferanslar, seminerler ve rehberlikler üniversite içinde verilir.
UPC öğrencileri, UCL öğrencisi olarak bütün üniversitenin
kaynaklarına erişim olanağı bulur.
UCL öğrenci konaklaması seçenekleri, kendisine yapılan kayıt
teklifini kabul eden ve konaklama başvurusunu, en geç konaklama
başvuruları kapanış tarihi olan 31 Mayıs 2012’de ulaştıran öğrenciler
için garantilidir.

Bilimsel beceriler
Bilimsel İngilizce
Eleştirel düşünme becerileri
Konferanslar, seminerler, sınıflar ve kişisel rehberlik
Araştırma becerileri ve araştırma projeleri
Laboratuvar becerileri ve pratik beceriler
Tasarım portfolyosu (Architecture BSc geçişi)
BMAT (Medicine) ve LNAT (Law) sınav hazırlığı (gerekiyorsa)
Saha gezileri ve kişisel gelişim.

University Preparatory Certificate geçişleri – bir genel bakış
Tam eğitim-öğretim yılı: 24 Eylül 2012-21 Haziran 2013

Hedeflenen UCL Dereceleri
BA/BSc

UCL UNIVERSITY PREPARATORY CERTIFICATE
FOR THE HUMANITIES (UPCH)
Kurs
başlar

Tıp için ya da Oxford
ve Cambridge
üniversitelerindeki
programlar için UCAS
başvuruları: 15 Ekim

Bütün UCAS
başvuruları
tamamlanır

Teklifler / kararlar UCAS
aracılığıyla UCL’den ve diğer
üniversitelerden alınır

Sınavlar ve
kurs sonu

UPC
Sonuçları

Ekim

Kasım

BA/BSc
İki UPC kursu ile de
seçilebilecek programlar:

BSc/BEng/MB BS BSc
• Biological Sciences
• Engineering Sciences
• Life Sciences
• Mathematical &
Physical Sciences
• Medicine

UCL UNIVERSITY PREPARATORY CERTIFICATE
FOR SCIENCE AND ENGINEERING (UPCSE)

Eylül

• History
• History of Art
• Humanities
• Geography
• Social Sciences

Aralık

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

• Architecture
• Economics
• Information Management
for Business
• Law
• Mathematical &
Statistical Sciences
• Psychology
bazılarıdır

Eylül 2013

UPC istatistikleri

UCL’de lisans programlarındaki eski UPC öğrencilerimizden
% 35’ı, birinci sınıf başarı elde ediyor.

UPC öğrencileri nereli?
2010 Girişi (28 milliyet)

UPC öğrencileri UCL’de hangi programlarda
eğitim görmektedir? 2010 Girişi

Afrika
Kuzey Amerika
Avrupa
Orta Doğu

Latin Amerika
Orta Asya
Doğu Asya: Çin,
Japonya, Güney Kore ve
Tayvan

Arts and Humanities
Built Environment
(including Architecture)
Engineering Sciences
Laws

Life Sciences
Mathematical and Physical
Sciences
School of Slavonic and
Eastern European Studies
Social and Historical Sciences
(including Economics)

UPC öğrencileri hangi üniversitelere gidiyor?
2006-2010 Girişi

UCL
Imperial College
LSE
Warwick
Manchester
Nottingham

Durham
Other Russell
Group universities
Other universities
Oxford and
Cambridge

www.ucl.ac.uk/upc

UNIVERSITY PREPARATORY CERTIFICATE
FOR SCIENCE AND ENGINEERING ~ UPCSE
‘UPCSE’de çok güzel ve samimi bir atmosfer var. Birçok farklı kültürle tanışmamı sağladı.
Öğretmenler çok yardımcı oldular ve Stratford-Upon-Avon’a ve Devon’a yapılan geziler harikaydı!’
Dhafer, Saudi Arabia (UCL Mechanical Engineering BEng)
Başarılı UPCSE öğrencileri Matematik ve Fizik Bilimleri, Yaşam Bilimleri (tıp dahil) ve Mühendislik programlarına giriş hakkı kazanırlar. UPCSE
öğrencilerinin tavsiye edilen 2 Temel Modülü okumuş olmaları şarttır. 2 modül daha bütün öğrenciler tarafından çalışılacaktır: Academic English ve
bir araştrma becerileri modülü olan Science and Society.
Derecenize geçiş
Planlanmış UCL derecesi
(BSc, BEng, MB BS BSc)

Tavsiye edilen UPCSE Temel Modül Seçimi

Architecture BSc

Mathematics + Physics
(Biology / Chemistry also possible)

Chemical Engineering BEng

Mathematics + Chemistry

Life Sciences BSc

Biology + Chemistry

Medicine MB BS BSc

Biology + Chemistry

Mathematics BSc

Mathematics + Physics

Engineering Sciences BEng, BSc

Mathematics + Physics

Physical Sciences BSc

Mathematics + Physics

Statistical Sciences BSc

Mathematics + Physics

UCL Programları hakkında daha fazla bilgi için UCL Undergraduate Prospectus adlı broşüre bakınız

UPCSE: Zorunlu Modüller

Temel Modül seçimi (2 tane seç)

Science and Society

Chemistry

Physics

Araştırma Becerileri ve Bilimsel Beceriler

Kimya çoğu çağdaş bilimsel ilerlemeyi
etkiler. Yeni ilaçlar, semikondüktörden
yapılan malzemeler ve MR tarama teknolojisi
bunlardan sadece birkaçı. Tıp, ziraat
ve sanayi, hepsi kimyacılar tarafından
keşfedilen yöntemlerden ve malzemelerden
yararlanırlar. Kimya ayrıca çağdaş hayatın
çevre üzerindeki etkisini en aza indirgemede
de yaşamsal bir role sahiptir. Pratik
laboratuvar çalışması öğrencilerin bilgilerini
ve güvenlerini artırmalarına yardım edecektir.

Bu modül klasik fizik için mükemmel bir
temel sağlayarak, öğrencilere, görelilik ve
kuantum mekaniği konuları da içinde olmak
üzere, son yüz yılın en büyük keşiflerini
tanıtır. Detaylı hesaplama yanında
matematiksel modelleme temellerine giriş
de dahil olacak şekilde, matematiksel
işlemler üzerinde önemli derecede vurgu
yapılır. Bir dizi laboratuvar sınıfı, teori
sınıflarında ele alınan konuları açımlar
ve pekiştir.

Biology

Mathematics

Biyoloji bütün yönleriyle yaşamın bilimidir.
Genetik ve evrim, tıbbi teşhis ve tedavi,
beynin işlevleri ve bilişsellik alanlarında
her gün heyecan verici yeni keşifler
yapılmaktadır. Bu modülde biyokimya,
genetik, mikrobiyoloji gibi temel alanlar
ele alınır. Bilimsel yöntemler üzerine olan
farkındalığın gelişimi de pratik laboratuvar
saatleri ile sağlanır. Laboratuvar
saatleri teori sınıflarını destekleyecek
ve öğrencilere planlama, araştırma ve
değerlendirme becerilerini geliştirmede
yardımcı olacaktır.

Matematik bütün bilimsel disiplin ve
mühendislik için temel bir araçtır. Bu
modül öğrencilere, bilim ve mühenislik
bölümlerindeki sayısal ve matematiksel
meselelerin üstesinden gelmek için gerekli
olan matematiksel bilgi ve beceriyi sağlar.
Var olan matematik bilgisi ileri düzeye
geliştirilir.

Etik, sosyal, ekonomik, çevresel ve teknolojik
açılardan günümüzün bilimine bir giriş.
Bu modülde Biyoyakıtlar, Küresel Isınma,
Superbug’lar, Nanoteknoloji, Bilim ve Suç
konuları ele alınabilir. Öğrenciler, ilgilerini
çeken ve kendilerine ilham veren bir alanda
inceleme yaparak bağımsız bir araştırma
projesi yürüteceklerdir. Bu suretle bilgiyi
araştırma ve sunma hususunda güven ve
bağımsızlık kazanacaklardır.
Academic English
Başarının anahtarı olan ve hayati önem
taşıyan bir modüldür. Odak, bilimsel çalışma
için İngilizce’nin geliştirilmesidir. İçeriği rapor
ve makale yazma, verilen dersi kavrama ve
etkili not alma; bilimsel okuma ve konuşma
şeklindedir. Modül dersler, konferanslar,
seminerler ve kişisel rehberlik yoluyla verilir.
Haftalık rehberlik ve danışmanlık seansları
öğrencilere bireysel geri bildirim ve tavsiye
sağlar.

www.ucl.ac.uk/upcse
Email: upcse@ucl.ac.uk

Tel: +44 (0)20 7679 8665

UCL Architecture BSc geçişi
UPC öğrencileri UCL Bartlett School of Architecture’da
her hafta, portfolyol hazırlığı çalışmaları için lisans
öğrencilerine katılırlar. Portfolyo, UCL’deki Mimarlık
eğitimine devam etmek isteyen UPC öğrencileri için
çok önemlidir.
UPC’ye başvuruda öğrencilerin örnek sanat çalışmaları
istenmektedir.

UNIVERSITY PREPARATORY CERTIFICATE
FOR THE HUMANITIES ~ UPCH
UPCH harika bir
geçiş kursuydu:
çarpıcı, sınırları
zorlayan ve ödüllerle
dolu.
Sophia, Çin (UCL Psychology BSc)

Başarılı UPCH öğrencileri Sanat (mimarlık
dahil), İnsan Bilimleri, Sosyal Bilimler
(Ekonomi, Coğrafya ve Hukuk dahil), İşletme
ve Matematikle ilgili programlara girme hakkı
elde ederler. Eleştirel düşünme becerileri bu
kurs için gereklidir ve bütün kurs modüllerinde
gereklidir. Düşünce ve görüşleri iyi ifade
etmek için İnglizce’yi iyi kullanma becerileri de
esastır.

Derecenize geçiş
Planlanmış UCL
derecesi (BA, BSc,
LLB)

Tavsiye edilen UPCH
Modül Seçimi

Architecture BSc

Herhangi iki ders birlikte +
Architecture Pathway modülü

Economics BSc

Mathematics + Geography ya da Modern European
History and Politics ya da Economics

English BA

Modern European Art and Literature +
The Classical World

European Social and
Political Studies BA

History and Politics ve Modern European Art and
Literature ya da The Classical World

Geography BA, BSc

Geography + Modern European History and Politics

History BA

Modern European History and Politics
+ The Classical World

Information
Management for
Business BSc

2 tane seçilir: Economics, Geography ya da
Modern European History and Politics

Law LLB

The Classical World + Modern European History and
Politics ya da Modern European Art and Literaturee

Philosophy BA

The Classical World + Modern European History and
Politics ya da Modern European Art and Literature

Psychology BSc

Mathematics + Modern European Art and Literature ya
da Modern European History and Politics

Social Sciences BSc

Mathematics + Modern European History and Politics

czorunlu modüller koyu harflerle belirtildi

Daha fazla bilgi için UCL Undergraduate Prospectus adlı broşüre bakınız

UPCH: Zorunlu Modüller

Temel Modül Seçimi (2 tane seç)

Culture and Society

Modern European Art and Literature

Mathematics

Araştırma Becerileri ve Bilimsel Beceriler
Konferanslar ve seminerler sanat tarihi,
kültür, ekonomi, coğrafya, tarih ve politikadan
konuları kapsayacaktır. Öğrenciler, ilgilerini
çeken ve kendilerine ilham veren bir alanda
inceleme yaparak bağımsız bir araştırma
projesi yürüteceklerdir. Bu suretle bilgiyi
araştırma ve sunma hususunda güven ve
bağımsızlık kazanacaklardır.

Öğrencileri, sanat, edebiyat ve müzik
eserlerini ve filmleri analiz etmek yoluyla
çağdaş Avrupa sanatı ve kültürü tarihine
giriş yapacaklardır. Farklı bakış açılarını
eleştirel bir tutumla incelemek suretiyle,
öğrenciler sanatı kültürel, sosyal ve politik
bir olgu olarak ele alacaklardır.

Ekonomi ve istatistiksel bilimler için
temel bir araçtır. Öğrenciler bu tarz lisans
programlarında karşılarına çıkacak sayısal
matematiksel unsurların üstesinden
gelebilmeleri için gereken matematiksel ve
istatistiksel bilgileri kazanırlar. Var olan bilgileri,
ileri bir seviyeye taşınır.

Modern European History and Politics

Economics

1789’dan bu yana olan süreçteki
kültürel, sosyal ve politik tarihin önem
taşıyan unsurları, gündemdeki meseleler
ve tartışmalar dahil, bu modülün
kapsamındadır. Öğrenciler politik
düşüncelere ve Batı demokrasisinin
ilkelerine; politika ve hükümet, uluslararası
ilişkiler ve jeopolitik ve Avrupa Birliği
konularına yakından bakacaklardır.
Öğrencilere ayrıca, ulusalcılık, küreselcilik
ve devlet egemenliği kavramları tanıtılacak.

Ekonomi bilimine tam ve disiplinli bir giriş
olan bu modül, temel teoriyi öğretir ve çağdaş
ekonomik etkinliği mikro ve makro ekonominin
geleneksel ilkelerini kullanarak inceler. Çoğu
örnek Birleşik Krallık’tan verilecektir. Öğrenciler
bir problemi belirleme ve analiz etmede bir
ekonomistin yaklaşımını ve yöntemini elde
edeceklerdir.

Academic English
Başarının anahtarı olan ve hayati önem
taşıyan bir modüldür. Odak, bilimsel çalışma
için İngilizce’nin geliştirilmesidir. İçeriği rapor
ve makale yazma, verilen dersi kavrama ve
etkili not alma; bilimsel okuma ve konuşma
şeklindedir. Modül dersler, konferanslar,
seminerler ve kişisel rehberlik yoluyla verilir.
Haftalık rehberlik ve danışmanlık seansları
öğrencilere bireysel geri bildirim ve tavsiye
sağlar.

Geography
Şehir gelişimi, çevre, doğal felaketlerin
etkileri, nüfus, göç ve küreselleşme
Geography modülünde ele alınır. Bu modül,
finans, gelişme, sürdürülebilirlik, mimarlık ve
planlama, uluslararası politika ve hükümet
konularında bir dizi ilgili kavramı ele alarak,
günümüz dünyasıyla yakından ilgilenir.

The Classical World
Antik Yunan ve Roma, Batı kültürünün köşe
taşlarını koydu ve bugün de bu kültürün
tam kalbinde bulunmaktadırlar. Politikada,
felsefede, hukukta, edebiyat ve sanatta yer
alan en önemli gelişmeleri klasik dünyaya
borçluyuz. Bu gelişmeler iki bin yılı aşkın
süredir sanatçıları, liderleri ve bilginleri
etkileyen gelişmelerdir. Klasiklerin üzerine
çalışma yapmak geçmişin hazinelerini gözler
önüne sermekle kalmaz, aynı zamanda
çağdaş dünyayı daha iyi anlamamızı da sağlar.

www.ucl.ac.uk/upch
Email: upch@ucl.ac.uk

Tel: +44 (0)20 7679 8664

BAŞVURU VE KONAKLAMA
UCL University Preparatory Certificate kursları çok popülerdir ve girişte bir rekabet havası söz konusu olmaktadır. Başvurular okulun son yılı
içerisinde olabildiğince erken yapılmalıdır. Kurslar, okullarından, kendilerine Birleşik Krallık’taki üniversite programlarına doğrudan kaydolma hakkı
veren bir diploma alarak mezun olan öğrenciler için uygun değildir (ör.: Tam IB Diploması ya da A-levels). Bu broşürde sağlanan bilgiye ek olarak,
adaylar UCL Undergraduate Prospectus adlı broşürde belirtilen UCL’e giriş koşullarını öğrenmelidir. Ülkelere bağlı program giriş koşulları ve kabul
edilen dereceler için gerekli bilgi UCL’in uluslararası öğrencilere yönelik olan internet sitesinde bulunmaktadır. Adres www.ucl.ac.uk/international
Minimum İngilizce koşulları

Kayıt koşulları
Adaylar, normalde, UCL lisans programlarına doğrudan kaydolmalarına
izin vermeyen Lise/Kolej öğrenimlerini tamamlamak üzere olmalıdırlar.
Okul transkriptlerindeki notlar en iyi derecede olmalıdır. Lütfen
www.ucl.ac.uk/upc adresine giderek UPC’ye giriş için hangi ülke
belgelerinin kabul edildiğine ve gereken minimum puanlara bakınız.
Başvurular doğrudan, aşağıdaki yazışma adresinden ulaşabileceğiniz
UCL Language Centre’a yapılır. Lütfen sitemizdeki başvuru formunu
indiriniz. Başvuru ücreti vardır.
Başvuru için gerekli belgeler:

•
•
•
•
•

www.ucl.ac.uk/upc adresinde yer alan ve eksiksiz doldurulmuş
olan başvuru fomu
Bir öğretmenden referans

Okul transkriptlerinin bir kopyası
Bir İngilizce yeterlilik belgesi (IELTS / TOEFL)
Örnek Sanat Çalışmaları: Sadece Architecture BSc Pathway
kursuna devam etmek isteyen öğrenciler için gereklidir. 6 çizim
(hayattan) ve diğer medya ortamlarında üretilmiş işler (resimler,
kolajlar, 3D, fotoğraflar vs.) içeren bir ‘portfolyo’.
Başvuru belgelerinin gönderimini takiben, uygun adaylarla kayıt
testleriyle ilgili olarak iletişime geçilecektir.

University Preparatory
Certificate for Science and
Engineering (UPCSE)

University Preparatory
Certificate for the
Humanities (UPCH)

5.0’dan düşük alt-puan
olmaması koşuluyla genel
IELTS ortalaması: 5.5

6.0’dan düşük alt-puan
olmaması koşuluyla genel
IELTS ortalaması: 6.0

Genel TOEFL (IBT): 71
Alt Puanların 15’den düşük
olmaması koşuluyla

Genel TOEFL (IBT): 79
Alt Puanların 20’den düşük
olmaması koşuluyla

Giriş Testleri
Uygun adayların giriş testine katılmaları gerekecektir ve eğer
başarılı olurlarsa kurs için görüşmeye alınacaklardır.
Adaylar başvuru öncesinde bezeri örnek testlerle hazırlık
yapmalıdırlar. Örnek testler www.ucl.ac.uk/upc adresinde bulunabilir.
University Preparatory
Certificate for Science and
Engineering (UPCSE) 2 tests

University Preparatory
Certificate for the
Humanities (UPCH)

• Biology veya • Mathematics
• Chemistry
• Physics

• Critical Thinking (bütün adaylar)
• Maths (seçilmişse)

UCL Öğrenci Konaklaması
UCL öğrenci konaklaması seçenekleri, kendisine sunulan kayıt
teklifini kabul eden ve konaklama başvurusunu, en geç konaklama
başvuruları kapanış tarihi olan 31 Mayıs 2012’da ulaştıran öğrenciler
için garantilidir.
Tek kişilik odalar için haftalık ücret (2010 - 11 akademik yılı)
UCL Yurdu
(yemek hizmeti verilir)

UCL Öğrenci Evleri
(öğrenciler yemekleri kendileri pişirir)

yaklaşık £150 - £170

yaklaşık £120 - £190

Ücretler
UPCH: £13,550

UPCSE: £14,550

UPCH with Architecture BSc
Pathway: £14,550

UPCSE with Architecture BSc
Pathway: £15,550

For applications and enquiries please contact the UPC Administrators at
the UCL Language Centre.

University Preparatory Certificate
for the Humanities
(UPCH)
Email: upch@ucl.ac.uk
Tel: +44 (0)20 7679 8664
www.ucl.ac.uk/upch

University Preparatory Certificate
for Science and Engineering
(UPCSE)
Email: upcse@ucl.ac.uk
Tel: +44 (0)20 7679 8665
www.ucl.ac.uk/upcse

University Preparatory Certificates
UCL Language Centre
University College London
26 Bedford Way
London WC1H 0AP, UK
Tel: +44 (0)20 7679 8666 / 8665
Fax: +44 (0)20 7679 8667
Email: upc@ucl.ac.uk

www.ucl.ac.uk/upc
Scan the code with your mobile phone QR Reader to visit our website
Accredited by the

BRITISH
COUNCIL

All UCL’s English
language courses have
been accredited and are
regularly inspected by the
British Council.

