
UCL CENTRE FOR LANGUAGES  
& INTERNATIONAL EDUCATION

www.ucl.ac.uk/gpc

UCL PRE-MASTER 
VE PRE-SESSIONAL 
KURSLARI 
Uluslararası öğrenciler için lisansüstü 
hazırlık kursları 
2019/20 Girişi 

Turkish



Londra’nın Global Üniversitesi UCL’e Hoşgeldiniz
UCL (University College London) üstün kalitede sunduğu araştırma ve eğitim 
olanaklarıyla dünya çapındaki sıralamalarda ilk 10’da yer alan multidisipliner bir 
üniversitedir.*
UCL, Londra’nın merkezinde, kozmopolit bir üniversite bölgesi olan Bloomsbury’de yer almaktadır. Ana kampüsü dünyanın bir numaralı 
öğrenci şehri Londra’ya kolay erişim imkanı sağlarken; akademik, sosyal ve kültürel kaynaklara ve benzersiz spor ve eğlence faaliyetlerine 
kolaylıkla ulaşım mesafesindedir.**
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UCL Hakkında

11 Fakültede 60 
akademik bölüm

Çalışan-öğrenci sayısı 
oranı 1:10

Iki milyondan fazla kitap 
barındıran 18 uzman 

kütüphane

150 ülkeden 41,000 
öğrenci

2014 Research Excellence 
Framework sıralamalarında 
Birleşik Krallık’da araştırma 

gücü olarak 1. sırada.

29 Nobel ödülü sahibi

250’den fazla öğrenci 
topluluğu ve kulübü

Nüfusun %41’i Birleşik 
Krallık ve Avrupa Birliği 

dışındaki ülkelerden

QS 2019 Dünya Sıralamaları

Sıralama Kurum Ülke

1 Massachusetts Institute of Technology ABD

2 Stanford University ABD

3 Harvard University  ABD

4 California Institute of Technology (Caltech) ABD

5 University of Oxford İngiltere

6 University of Cambridge İngiltere

7 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology İsviçre

8 Imperial College London İngiltere

9 University of Chicago ABD

10 UCL (University College London) İngiltere

* QS 2019 Dünya Sıralamaları 
** QS Best Student Cities 2018

UCL Ana Kampüs



UCL Lisansüstü Hazırlık Kursları: Genel Bakış 
UCL Lisansüstü Hazırlık Kursları, UCL’den veya Birleşik Krallık’daki başka bir kurumdan 
lisansüstü derecesi almak isteyen uluslararası öğrencilere temel akademik ve dil becerisi, 
bilgi ve destek sağlar.

Ne okuyabilirim? 
• UCL Uluslararası Pre Master programı 
• UCL Mimarlık Pre Master Sertifikası 
• UCL İngilizce Hazırlık Pre-Sessional kursları

Ne öğreneceğim?  
Yüksek Lisans eğitiminde başarılı olmak için 
gereken dil, akademik ve araştırma becerilerini 
geliştireceksiniz: 
• Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek 
• Akademik metinleri etkin bir şekilde okumak 
• Derslerin kavranmasını artırmak 
• Akademik iletişim sırasında düşünceleri açık 

ve doğru bir şekilde ifade edip desteklemek 
• Sunumlar ve derse katılımla sözlü iletişim 

becerilerini geliştirmek 
• Bağımsız araştırma yapabilmek

Neden bir UCL Lisansüstü 
Hazırlık Kursu’n katılmalıyım?
• Eğitim Kalitesi: Kampüs içinde uluslararası 

öğrencileri eğitme alanında uzmanlaşmış 
nitelikli UCL öğretim elemanları tarafından 
eğitim göreceksiniz.

• Yoğun Pratik: İngiliz eğitim sistemi ile 
ilgili deneyim kazanıp, Birleşik Krallık’daki 
eğitim biçimine uygun öğrenme tarzını 
anlayabileceksiniz. Dersler bir dizi eğitim ve 
sosyal aktivitelerle desteklenmiş bir program 
eşliğinde yapılır.

• Destek: Program başvurularının 
yapılmasında bireysel destek ve rehberlik 
alacaksınız. Bir UCL öğrencisi olarak, UCL’in 
geniş akademik ve sosyal imkanlarına 
erişebileceksiniz.

Nasıl Başvurabilirim? 
1. Bu broşürde ve websitemizde yer alan 

bilgiler doğrultusunda İngilizce seviyenize, 
akademik hedeflerinize ve boş yer 
durumuna uygun dersi seçiniz. 

2. Başvurular online olarak şu adresten 
yapılmaktadır:  

 www.ucl.ac.uk/gpc

3. Başvurunuz değerlendirmeye 
alındıktan sonra sizi kursa kabul edip 
edemeyeceğimiz kararını iletmek için sizle 
iletişime geçeceğiz. Kabuller, var olan 
İngilizce düzeyinize (testlerin alt puanları 
dahil olmak üzere) akademik geçmişinize 
ve devam edeceğiniz program için gerekli 
olan İngilizce seviyesine bağlıdır. 

* UCL’de ders saatleri 50 dk’dir.

4. Kabul alan öğrencilere kabullerini resmi 
olarak nasıl onaylayacakları, kurs 
ücretlerini nasıl ödeyecekleri ve UCL 
konaklamasına nasıl başvuracaklarına dair 
e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Kursunuzun ve UCL konaklamanızın sorunsuz 
bir şekilde ayarlanması için lütfen mümkün olan 
en erken zamanda başvurularınızı yapınız

Konaklama 
  www.ucl.ac.uk/accommodation

Konaklama için ödeyeceğiniz ücret kalacağınız 
yerin konumuna ve imkanlarına bağlı olarak 
değişecektir.
Aşağıdaki tablo 2018/19 dönemine ait haftalık 
ücretleri içerir. 2019/20 dönemi için ücretler 
2019 baharında belli olacaktır.

UCL konaklama merkezlerinin çoğu ana 
kampüse 10-30 dakikalık yürüme mesafesinde 
yer alır.

Yemek Dahil Olmayan: UCL Öğrenci Evleri

Tek kişilik oda haftalık £138 – £284

Yemekli: UCL Yurtları

Tek kişilik oda: haftalık £181 – £236



UCL Uluslararası Pre Master Kursu

  pre-masters@ucl.ac.uk

  +44 (0)20 7679 4841   

  www.ucl.ac.uk/pre-masters

 @uclclie

İletişim Bilgileri

UCL Uluslararası Pre-master programları 

ÜcretlerNeden UCL Ululslararası Pre-
master programı?
• Bu program, farklı eğitim seviyelerine sahip 

öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerine 
kolaylıkla geçebilmelerine yardımcı 
olmaktadır. 2017 yılında, 16 farklı ülkeden 
gelen öğrencilerimizin %74’ü UCL ya 
da aşağıda belirtilen diğer başarılı 
üniversitelerden kabul aldılar:
 »  Oxford Üniversitesi 
 »  Cambridge Üniversitesi
 »  Edinburgh Üniversitesi
 »  Manchester Üniversitesi
 »  London School of Economics and Political 
Science (LSE) 

 »  Bristol Üniversitesi

• Uluslararası Pre-master programında 
ilgi alanınıza uygun içeriği çalışarak 
hedeflediğiniz programa hazırlanırsınız. 
Gelecekteki eğitiminize uygun konular 
seçerek, seçtiğiniz discipline özgü akademik 
beceriler kazanacaksınız.

• Ortalama 14 kişilik sınıflarda, kişisel 
öğretmen eşliğinde haftalık birebir 
dersler, kişisel destek ve rehberlik, master 
programlarına başvurunuzda destek 
alırsınız.

Kurs Yapısı
Öğrenciler, UCL’deki ve Birleşik Krallık’ın diğer 
yüksek öğrenim kurumlarındaki lisansüstü 
programlarına başarılı olarak katılmaları için 
gerekli İngilizceye, araştırma yöntemlerine ve 
akademik becerilere giriş niteliğinde üç zorunlu 
ders alır.

1. Akademik Amaçlı İngilizce: 
Okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla 
akademik bağlamlarda iletişim, bilgi üretimi ve 
paylaşımı 

2. Araştırma, Argüman Oluşturma ve 
Eleştirellik: Lisansüstü düzeyinde kullanılan 
araştırma yöntemleri, öğrencilerin bu düzeydeki 
öğrenime yönelik eleştirel, analitik ve argüman 
oluşturma becerilerinin geliştirilmesi ve 
bunları desteklemek amacıyla dil yeterliliğinin 
yükseltilmesi

3. Disipline özgü Araştırma, Argüman 
Oluşturma ve Eleştirellik: 1. ve 2. modülleri 
temel alarak öğrencilerin, seçtikleri disipline 

UCL Uluslararası Pre-Master kursu, UCL’deki veya Birleşik Krallık’ın diğer 
üniversitelerindeki lisansüstü programlarında okumak isteyen öğrenciler içindir. Bu 
program ufuk açıcı ve titiz bir kurs olup sizlere lisansüstü eğitiminizde gerekli olacak 
İngilizce ve akademik becerileri kazandırmayı hedefler.

veya bu disiplinle yakından ilgili başka bir 
disipline dair araştırma, argüman oluşturma ve 
eleştirellik becerilerini ilerletir. Bu kapsamda, 
hangi bilginin ilgili bağlama girdiğini ve söz 
konusu bilginin seçtikleri akademik disipline 
veya buna yakın başka bir disiplinde nasıl 
aktarıldığı incelenir. Bu disiplinlere örnek 
olarak şunlar verilebilir: 

• Mimarlık ve Şehir Planlama
• İşletme, Finans ve Yönetim
• Yaşam Bilimleri ve Tıp 
• Beşeri ve Sosyal Bilimler 
• Hukuk
• Kamu Politikası ve Uluslararası Kamu 

Politikası
• Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik 

(STEM)
Eğitim; amfi ve sınıf dersleri, seminerler ve 
atölye çalışmaları şeklinde verilir. Ayrıca 
öğrenciler her hafta bireysel özel ders de alır.

Kurs değerlendirmesi
Öğrenciler Uluslararası Pre-Master bitirme 
belgelerini, bir takım ders değerlendirmelerine 
ve sınavlara dayalı olarak alırlar. Bu belge, 
UCL’in İngilizce yeterliliği şartını da karşılar. 

UCL dışında bir üniversiteden master kabulü 
alan öğrenciler UCL Uluslararası Pre-Master 
Programı sınav sonucunun diğer kurum 
tarafından kabul edilip edilmediğini kontrol 
etmelidir.

Giriş Şartları 
Mevcut iki kurs bulunmakta: 

• 32 Hafta (Eylül Başlangıç) 
• 20 Hafta (Ocak Başlangıç) 
Alacağınız kurs İngilizce seviyenize göre 
belirlenecektir.

Bu sonuçlar programdan kabul almaya uygun 
adaylar için minimum giriş skorlarıdır. Ocakta 
programa başlayacak adaylar için, sonuçlar en 
az 1 ya da 2 altskorda 5.5 üzerinde olmalıdır 
ve toplam skorda 6 üzeri bir skor ile başarılı bir 
akademik kayda (transcript) sahip olunmalıdır. 

UCL yüksek lisans programları gerekliliklerini 
ilgili websitesinde Yüksek Lisans 
Prospektüsününde görebilirsiniz. 

  www.ucl.ac.uk/graduate 

Kurs Başlama 
Tarihi

IELTS 
Genel sonuç 
minimum

IELTS Alt test 
minimum

Eylül 2019  
(32 hafta)

5.5 5.5

Ocak 2020  
(20 hafta)

6.0 6.0

Kurs Başlama Tarihi ücretler

Eylül  2019 £17,485

Ocak 2020 £13,210

Öğrenci Görüşü

Uluslararası Pre-master 
programı başta yazma ve 
İngilizce becerileri olmak 
üzere, akademik becerilerimi 
büyük oranda geliştirdi. Bilim 
ve Yönetim alanında araştırma 
yürütme, tartışma ve eleştiri 
becerilerimi geliştirerek 
akademik altyapıma güçlü bir 
dayanak oldu. Pree-master 
programı sadece özgüvenimi 
artırmakla kalmadı aynı 
zamanda yüksek lisansa 
başlayabilmek için kendimi daha 
iyi hazırlanmış hissettim.

İsim: Mina Stojanovic 
Ülkesi: Serbian 
Programı:  Uluslararası Pre-master
Devam Ettiği Program: UCL MSc 
Sosyal Bilişsellik: Araştırma ve 
Uygulamalar

Uluslararası Pre-Master kursu 30 Haziran 
2020 tarihinde sona erer. Kurs tarihleri 
sınavların sonuçlanmasını ve gerekli hallerde 
ilave ders yönetimini de kapsar. Dersler ve 
sınavlar en geç 12 Haziran 2020’de sonlanır. 

Programla bağlantılı diğer harcamaların 
(yaşam masrafları, eğitim gezileri, okul 
turları vb.) detaylarını program websitesinde 
bulabilirsiniz.



Mimarlığa yönelik UCL Pre-Master Sertifikası

• Yukarıda listelenen diğer programlar için:  
Design ve Akademik Araştırma ve Reflektif 
Pratik derslerinden %65 başarı.

2017 yılında, Pre-MArch öğrencilerimizin 
%83’ü UCL Bartlett Mimarlık Okulu’nda yüksek 
lisans programlarına devam etti.

Kurs Yapısı
2 zorunlu ders bulunmaktadır: 
Tasarım: Bu ders eleştirel düşünme 
becerilerini ve mimari kurguyu çizim ve 
modelleme ile tasarıma dönüştürür, UCL’in 
Bartlett School of Architecture bölümü için 
giriş niteliğindedir. Üretilen işler Mimarlık 
Master programları için gereken mülakatlarda 
sunulacak olan portfolyoyu güçlendirmektedir.

Akademik Araştırma ve Reflektif Pratik: 
Akademik ingilizce becerilerine ve okur 
yazarlığına yoğunlaşır, bunu yaparken 
yansıtma, eleştirme, arastırma, etkili iletişim ve 
uyumlu tartışmaya önem verir. 

Kurs Değerlendirmesi 
Öğrenciler Pre-MArch bitirme belgelerini 
birtakım sınıf içi değerlendirmelere 
ve sınavlara dayalı olarak alırlar. 
Değerlendirmeler aşağıdaki öğeleri içerir: 

• Araştırma projesi 
• Açıklayıcı rapor 
• fotoğraf, çizimler ve modellerden oluşan 

fiziksel portfolyo ve sözlü sınav ile 
değerlendirilen bir tasarım projesi.

Giriş Şartları ve ücretler
Minimum İngilizce düzeyi beklentileri:

Neden Pre-MArch?
Bu program dünyadaki en iyi mimarlık 
okullarında aşağıda belirtilen programlarda 
okumak için gereken beceri, deneyim ve 
özgüveni sağlamaktadır.
• Architectural Computation MSc / MRes
• Architectural Design MArch
• Architectural History MA
• Architecture and Historic Urban 

Environments MA
• Bio-Integrated Design MArch / MSc
• Design for Manufacture MArch
• Design for Performance and Interaction 

MArch
• Landscape Architecture MA / MLA
• Urban Design MArch
• Architecture MArch (ARB/RIBA Part 2)

Beceri gelişimi:Pre-March programı yüksek 
lisans için gereken akademik İngilizce ve okur 
yazarlığınızı geliştirip araştırma ve eleştirel 
düşünme becerilerinizi geliştirecektir. Pre-
March programı aynı zamanda sizin mimari 
tasarı becerilerinizi, tasarım projeleri ve 
portfolyo hazırlığı ile kişisel pratiğinizi bir adım 
öteye yansıtmanıza destek vermektedir.
Uzmanlık: Kurs UCL Bartlett School of 
Architecture and the UCL Centre for 
Languages & International Education 
tarafından uluslararası mimarlık öğrencilerinin 
ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiştir. Her 
departmanda yer alan üstün kalitedeki 
akademik kadronun öğretim ve uzmanlık 
bilgisinden faydalanacaksınız.
Destek: Pre-March samimi bir programdır. 
Kişisel destek ve rehberliğin yanı sıra, UCL 
Bartlett School of Architecture’a giriş için 
Master başvuru sürecinde de asistanlık 
alırsınız. Bartlett Master programlarına direkt 
giriş bulunmamaktadır. 2016 yılında, 7 Pre-
March öğrencisinden 6’sı UCL’de yüksek 
lisansa devam edebilmiştir. Diğer öğrenciler 
diğer Londra üniversitelerinde eğitimlerine 
devam etmişlerdir.
Devam: Bartlett’s akademik ekibinin de 
desteğiyle, programı aşağıda belirtilen 
sonuçlarla bitirmeniz halinde şartlı kabul 
almanız garanti edilmektedir
• Mimarlık MArch (ARB/ RIBA Part 2) 

programına başvurmak için: Design’dan 
%70 ve Akademik Araştırma ve Reflektif 
Pratik’ten %65 başarı.

UCL Bartlett School of Architecture tarafından verilen MArch Architecture (ARB/
RIBA Part 2) programı için şartlı kabul almış öğrencilere yönelik Ocak başlangıçlı 6 
aylık bir kurstur.

Akademik Görüş 

MArch programında başarılı 
olmanın anahtarı, öğrencilerin 
düşüncelerini söz ve yazıyla 
ifade edebilme yeteneğine sahip 
olmasıdır. Mimarlığa yönelik 
UCL Pre-Master Sertifikası özel 
olarak MArch öğrencilerinin 
performansını artırmak amacıyla 
geliştirilmiştir.

Profesör CJ Lim 
Mimarlık ve Şehircilik Profesörü 
Uluslararası İlişkiler 
Direktörü UCL Bartlett School of 
Architecture
 

Kurs Başlama 
Tarihi

IELTS 
toplam 
Minimum

IELTS 
altpuan 
minimum

ücret

Ocak 2020 6.0 6.0 £12,200 

UCL Pre-sessional İngilizce Kursları

  pre-march@ucl.ac.uk

  +44 (0)20 7679 8666    

  www.ucl.ac.uk/pre-march

 @uclclie

İletişim Bilgileri

Mimarlığa Yönelik Pre-Master Sertifikası 
programı 30 Haziran 2020 tarihinde sona erer. 
Kurs tarihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasını 
ve gerekli hallerde ilave ders yönetimini de 
kapsar. 

Programla bağlantılı diğer harcamaların 
detaylarını program websitesinde bulabilirsiniz.

  www.ucl.ac.uk/pre-march



UCL Pre-sessional İngilizce Kursları

Neden Pre-sessional İngilizce? 
Pre-sessional kurslarının esas olarak amacı, 
öğrencilerin çeşitli disiplinler için gereken ortak 
becerileri ve İngilizce dil yeterliliklerini, ana 
programlarının öğrenim için yeterli gördüğü 
düzeye getirmektir.

Özel olarak şunları amaçlar: 

• öğrencilerin akademik metinleri anlayıp 
analiz etme ve bunları hem yazılı hem sözlü 
olarak kullanma becerilerini geliştirme 

• öğrencilerin bir yandan etkili not alırken aynı 
zamanda dersleri tam anlamıyla anlamasına 
yardımcı olma 

• sözlü sunum ve seminerlere odaklanarak 
öğrencilerin akademik bağlamlarda konuşma 
yeteneğini geliştirme 

• öğrencilerin akademik üslupta sağlam 
argümanlı denemeler ve sınav cevapları 
yazma yeteneğini geliştirme 

• öğrencilerin İngilizce dilbilgisi, kelime ve 
telaffuzunu akademik bağlamlarda kullanılan 
şekilde geliştirme 

• öğrencilerin bağımsız ve kütüphane bazlı 
araştırma becerilerini artırma 

• öğrencileri Birleşik Krallık üniversitelerinde 
beklenen bağımsız öğrenme yaklaşımını 
benimsemeye teşvik etme

Dersin Yapısı 
Pre-sessional İngilizce kursları, eğitimin 
pazartesiden cumaya devam ettiği yoğun 
kurslardır. Sınıflardaki öğrenci sayısı azdır, her 
sınıfta ortalama 14 öğrenci bulunur. 

Öğrenciler her hafta sınıf ve rehberlik 
derslerinden oluşan karma bir program takip 
eder. Ders programı farklı disiplinler ve 
araştıma imkanlarını deneyimleceğiniz, UCL 
akademisyenleri tarafından verilen amfi 
derslerini de içerir.

Kurs değerlendirmesi
Öğrenciler aşağıdakiler üzerinden 
değerlendirilir: 

• Birleşik bir okuma ve yazma sınavı. 
• Akademik bir konu üzerine genişletilmiş 

makale yazımı 
• akademik bir konu üzerine sözlü sunum ve 

soru-cevap kısmı 
• Sınıf içi dinleme değerlendirmeleri

Eğer UCL kabulünüzün gerekliliklerini yerine 
getirerek kursu başarıyla bitirirseniz, UCL 

UCL Pre-sessional kursları UCL’deki veya başka bir Birleşik Krallık üniversitesindeki 
lisansüstü derecesine başlamayı planlayan şartlı kabullerinin koşulunu yerine 
getiremeyen öğrenciler için tasarlanan yoğun dil kurslarıdır.

master programı için yeniden IELTS almanız 
gerekmemektedir.

Giriş Gereklilikleri

Her bir Pre-sessional kursunun minimum 
İngilizce giriş şartı, ilgili program için gereken 
İngilizce seviyesine bağlıdır.

Hangi programa başvurmanız gerektiğini teyit 
için program websitesindeki bilgileri inceleyiniz 

  www.ucl.ac.uk/pre-sess

Kurs tarihleri ve fiyatları

Bütün Pre-sessional İngilizce kursları 13 Eylül 
tarihinde sona ermektedir. Program tarihleri, 
sınavların sonuçlanmasını ve ilave ders 
yönetimini kapsar. Dersler ve sınavlar en geç 31 
Ağustos 2019 tarihinde sona erer. 

Programla bağlantılı diğer harcamaların (yaşam 
masrafları, eğitim gezileri, okul turları vb.) 
detaylarını program websitesinde bulabilirsiniz.

Bitirme belgesi 
UCL Pre-sessional İngilizce kurs bitirme belgesi, 
UCL’in İngilizce yeterlilik koşulunu sağlayan 
bir belge olarak kabul görür. Eğer UCL dışında 
başka bir üniversiteden kabul almış iseniz, 
UCL pre-sessional sınav sonucunuzun kabul 
edileceğini control etmelisiniz.

Kurs Start date Fees

18 hafta 29 Nisan 2019 £8,650

12 hafta 10 Haziran 2019 £6,260 

8 hafta 8 Temmuz 2019 £5,285 

6 hafta 22 Temmuz 2019 £3,950

Kurs Kim İçin?

18 hafta UCL ya da başka bir üniversiteye 
kaydolmak isteyen öğrenciler için

6, 8, ve 12 
hafta

UCL’den koşullu ya da koşulsuz 
kabulu olan öğrenciler için.

UCL Pre-sessional İngilizce Kursları

  presess@ucl.ac.uk

  +44 (0)20 7679 8665    

  www.ucl.ac.uk/pre-sess

 @uclclie

İletişim Bilgileri
Sorumluluk Reddi : Bu bilgiler sadece 
yol gösterme amacı taşır. Tavsiye veya 
güvence olarak yorumlanmamalıdır ve 
herhangi bir sözleşmenin parçası değildir. 
UCL Lisansüstü Hazırlık Sertifikaları 
hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen www.ucl.
ac.uk/gpc adresini ziyaret edin 

 www.ucl.ac.uk/gpc

UCL Pre-Master’s and 
Pre-sessional courses 
UCL Centre for Languages  
& International Education 
University College London 
26 Bedford Way 
London WC1H 0AP

Öğrenci 
Görüşü

Pre-sessional 
programı, IELTS 
konularından çok akademik 
konulara odaklandığı için bana 
oldukça yardımcı oldu.

Örneğin, Pre-sessional 
derslerimde gelecekteki araştırma 
alanıma yönelik bir sunum 
hazırlamam gerekiyordu. Oldukça 
teknik konular içeren çalışmamı 
konuya pek aşina olmayan 
dinleyicilere açıklamak benim için 
çok faydalıydı.

Oysa IELTS sınavında bir kart 
çekip arabalar ya da filmler 
gibi rastgele bir konu hakkında 
konuşmam gerekiyordu.

İsim: Essam Tawfik
Ülkesi: Suudi Arabistan
Katıldığı Program: 19 Haftalık Pre-
sessional İngilizce
Devam Ettiği Program: UCL Eczacılık 
Doktora Programı


