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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.** 

* QS 2020 Dünya Sıralamaları
** QS En iyi öğrenci şehri 2019

01

250

41%

2014 Research 
Excellence Framework 
sıralamalarında Birleşik 
Krallık’ta araştırma gücü 
olarak 1. sırada.

 
UCL Öğrenci 
Birliği’nin 250’den 
fazla öğrenci kulübü 
ve topluluğu bulunur.

Öğrenci nüfusunun 
yaklaşık % 41’i 
denizaşırı ülkelerden

15018
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150’den fazla ülkeden 
41.000 öğrenci

İki milyondan fazla 
kitap barındıran 18 
uzman kütüphane

 
Çalışan-öğrenci 
sayısı oranı 1:10

 
Nobel ödülü 
sahibleri

60
11 Fakültede 60 
akademik bölüm

01  Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü

02 Stanford Üniversitesi
03 Harvard Üniversitesi
04 Oxford Üniversitesi
05  Kaliforniya Teknoloji 

Enstitüsü
06  ETH Zürih -İsviçre 

Federal Teknoloji 
Enstitüsü

07  Cambridge Üniversitesi
08  UCL*
09  Imperial College London
10  Chicago Üniversitesi
 



Öğrenci 
Görüşü
 
“�UCL’de�konuların�işleniş�tarzını�çok�
seviyorum.�Öğretmenler�yalnızca�
sınavlarda�başarılı�olmanızı�değil;�
konuyu�tamamen�anlamanızı�istiyorlar.�
Her�biri�kendi�alanında�oldukça�
istekliler.”

UCL Lisans Eğitimi 
Hazırlık Sertifika 
Programları (UPC) 
Genel Bakış

UCL Lisans Eğitimi Hazırlık Sertifikaları (UPC) lisans 
programına direkt kabule izin vermeyen derecelere 
sahip öğrenciler için hazırlanmış yoğun ve zorlayıcı 
hazırlık programlarıdır

UPC size gerekli akademik ve yabancı dil becerileri 
kazandırır, UCL ya da diğer yüksek sıralamadaki 
okulların lisans programlarına rahat ve özgüvenli bir 
şekilde geçmenizi sağlayacak bilgiyi ve desteği sağlar.

UCL’de lisans programlarına geçiş için 2 ayrı program 
bulunmaktadır: 

•   UCL Fen Bilimleri ve Mühendisliğe yönelik Lisans 
Eğitimi Hazırlık Sertifikası (UPCSE)

•   UCL Sosyal Bilimlere yönelik Lisans Eğitimi Hazırlık 
Sertifikası (UPCH).

Bir akademik yıl süresince bu kurs, İngilitere’deki en iyi 
lisans programlarındaki akademik rekabete yoğun bir 
hazırlık imkanı sunar.

Program başlangıcı:

Oxford ve Cambridge 
Üniversiteleri’ndeki programlar 
için UCAS başvuruları: 15 Ekim

Tüm UCAS başvuruları 
tamamlanır.

UCL’den ve diğer 
üniversitelerden gelen 
kabuller/ kararlar UCAS 
aracılığıyla ulaşır.

UCL ya da diğer Birleşik 
Krallık Üniversitelerinde lisan 
eğitimine başlangıç

Sınavlar ve program bitişi

UPC sonuçları

Eylül 
       
Ekim  
        
Kasım  
        
Aralık
         
Ocak 

Şubat  
      
Mart  
        
Nisan  
        
Mayıs 
        
Haziran 
         
Temmuz  
      
Ağustos 
            
Eyül  
2021

Akademik Yıl
Eylül 2020 - Haziran 2021
Kurs tarihleri için websitemizi ziyaret ediniz:
ucl.ac.uk/upc

 *Russell Group, Birleşik Krallık’taki önde 
gelen 24 üniversiteyi temsil eder.

Neden UCL’de UPC?
Özgün
2020 QS Dünya Üniversite Sıralamasına 
göre ilk 10da yer alan tek Birleşik Krallık 
üniversitesi olan UCL eğitim hedeflerinizi 
gerçekleştirebileceğiniz kendi hazırlık 
programını sunan dünya çapında en iyi 
üniversitelerden biridir.  

Akademik kalite ve destek
Uluslararası öğrencilere lisans 
eğitiminde başarılı olabilmelerini 
sağlayan ve eğitim verme konusunda 
uzman, üstün kalitedeki UCL kadrosu 
tarafından kampüste eğitim 
göreceksiniz. Birebir destek alıp, UCL’in 
akademik kaynaklarına erişim hakkınız 
olacak. 

Yoğun Pratik
İngiliz egitim sistemine dair bilgi sahibi 
olup UCL’in sosyal programı ile 
güçlendirilmiş eleştirel düşünme ve 
araştırmayı temel alan eğitim modeline 
dair fikir sahibi olacaksınız. 

2018 yılı lisans 
devamları

26

79%

88%

02

Kursta 26 farklı millet temsil 
edildi

Öğrencilerin %79’u Rus-
sell Group üniversiteler-
ine devam etti* 

Öğrencilerin %88’i UCL 
lisans programlarından 
kabul aldılar 

Her yıl UPC’de en yüksek 
puanı alan 2 öğrenciye 
UCL lisans programlarına 
devamda burs imkanı 
sunulmaktadır.

99%

129

Öğrencilerin %99’u 
UCL ya da diğer Russell 
Group* üniversitelerin-
den lisans programlarına 
kabul aldılar

Giriş şartlarını karşıladığınız 
takdirde 129 UCL lisans 
programına devam etmeniz 
kesindir.

54%
Öğrencilerin %54’ü 
UCL’de lisans 
programlarına devam etti

Temel Bilgiler

İsim: Arkadiy�Serezhkin
Milleyeti: Rusya
Eğitim Aldığı Bölüm: UPSCE�(2017)
Devam Ettiği Program: UCL, 
Mühendislik�(MEng)



UCL Lisans Eğitimi 
Hazırlık Sertifika 
Programları (UPC)

Öğrenci 
Görüşü 
“ UPC,�bana�nasıl�araştırma�yapılacağı�
konusunda�ciddi�anlamda�yardımda�
bulundu.�Bana�gelecekte�nasıl�iyi�bir�
araştırmacı�olunabileceğine�dair�adım�
adım�rehberlik�ederek�net�bir�yol�çizdi.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

İsim: Subah Alkhaldi 
Milliyeti: Saudi
Studied: UPCSE (2018)
Eğitim Aldığı Bölüm: UPCSE (2018)
Devam Ettiği Program: UCL, Makine 
Mühendisliği (BEng)

Zorunlu Dersler 
İki zorunlu ders alacaksınız:
• Araştırma ve Akademik Beceriler
• Akademik İngilizce 

Anadiline yakın derecede İngilizce yeterliliği 
olan öğrencileri Akademik İngilizce yerine 
Modern Yabancı dillerinden birini alabilirler. 
(aşağıya bakınız) 

Araştırma Becerileri ve Akademik 
Beceriler 
Bu ders sizin eleştirel düşünce ve araştırma 
becerilerinizi geliştirmeye yöneliktir.
 
Bireysel araştırma: ilginizi çeken ya da size 
ilham veren bir konuda bağımsız bir 
araştırma yapmanız gerekmektedir. Bu, size 
araştırma yapma ve fikirler sunma 
konusunda cesaret verecektir. 

UPCSE öğrencileri, Bilim ve Toplum dersini 
alarak çeşitli bilimsel sorunların etik, sosyal, 
çevresel ve teknolojik etkilerini inceler
 
UPCH öğrencileri Akademik Araştırma 
dersini alarak: Yaklaşımlar ve Yöntemler 
modülleri farklı disiplinlerdeki bilgi birikimine 
temel yaklaşımları araştırır ve farklı konu 
alanlarının ve metodolojilerin birbiriyle nasıl 
ilişki ve bilgi aktarımı içinde oldukları 
üzerinde eleştirel düşünmeye sevk edilir.

Akademik İngilizce
Amaç, akademik çalışmalara yönelik 
İngilizceyi geliştirmektir. Dersin içeriği:
• Rapor ve makale yazma,
• Verilen dersi kavrama ve etkili not tutma
• Akademik okuma
•  Konuşma becerileri (seminerler ve 

sunumlar)
 
ya da
 
Modern Yabancı Dillerinden biri
Akademik İngilizce yerine Arapça, Flamanca, 
Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, 
Çince, Portekizce ya da İspanyolca’dan birini 
seçebilirsiniz. Bunun için gereken minimum 
İngilizce seviyesi IELTS UKVI 7.5 (Akademik) 
ya da dengi bir skordur.

Program Detayları 
4 ders alacaksınız:
• 2 ana/zorunlu ders
• 2 tane öğrenci tarafından belirlenen 
seçmeli ders.

Modüller, öğrencinin belirli bir konuya dair 
birikimlerini hızlı bir şekilde ilerletmek 
amacıyla konuların son derece yoğun bir 
biçimde işlenmesine olanak tanır. 
Programlar, pek çok disipline aktarılabilen 
ve üniversite eğitimdeki başarı için çok 
önemli olan eleştirel ve analitik becerilerin 
geliştirilmesini sağlar. Buna ek olarak farklı 
UPC seçmeli modülleri arasındaki 
bağlantıları keşfetmek de öğrenciler 
açısından faydalıdır. 
 
UPC modülleri aşağıdaki alanları 
kapsayacak dersler, seminer ve 
eğitimlerden oluşur ve haftada 23 UCL 
ders saati* olarak eğitim sunar:

• Pratik akademik beceriler
• Eleştirel düşünme becerileri
• Akademik İngilizce
•  Araştırma becerileri ve araştırma 

projeleri
•  Laboratuvar becerileri ve pratik fen 

bilimleri becerileri (yalnızca UPCSE’de)
•  LNAT (Hukuk) ve STEP (Matematik) 

sınav hazırlığı (ihtiyaç duyulduğu 
takdirde)

• Tasarım portfolyosu (UPC Mimarlık için)
• Saha gezileri ve kişisel gelişim fırsatları

Düzenli ödev, araştırma projeleri, 
alıştırmalar ve dönem sonu yazılı 
sınavlarıyla sürekli değerlendirmeye 
gireceksiniz.

*UCL ders saati 50 dakikadır.

Bu konuda daha fazla öğrenci 
yorumlarına ulaşmak için:   
ucl.ac.uk/upc/student-views



Mimarlık için UPC 
UCL’in BSc Mimarlık derecesine devam 
etmek isteyen UPC öğrencileri, Mimarlık için 
UPC programına katılır. Mimarlık için tüm 
UPC öğrencileri, iki seçmeli ders ve 
Akademik İngilizce dersine ek olarak, 
zorunlu ‘Mimarlığa Yönelik Görsel 
İncelemeler ve Akademik Araştırma Yöntem 
ve Methodları (VSAARAM)’ modülü okur.
 
Bu modülün “Mimarlığa yönelik Görsel 
İncelemeler” kısmı, UCL Bartlett Mimarlık 
Okulu’nda verilir. Bu, aynı zamanda, birinci 
elden UCL’de mimarlık eğitimi alma 
deneyimi için eşsiz bir fırsat sunar. 
 
Bartlett’daki öğretim kadrosu, öğrencilere 
UCL Bartlett Mimarlık Okulu ve Birleşik 
Krallık’ın diğer önde gelen mimarlık 
okullarına yapacakları lisans başvurularını 
desteklemek üzere portfolyolarını geliştirip 
düzenlemeleri konusunda destek verir.
ucl.ac.uk/upc/architecture

Seçmeli Dersler 
Zorunlu derslere ek olarak öğrenciler 2 adet 
seçmeli ders alırlar. Seçmeli dersler 
öğrencinin hedeflediği lisans programının 
gereklilikleri doğrultusunda belirlenir. Lütfen 
seçmeli ders seçimine yönelik rehberimizi 
inceleyiniz. 
ucl.ac.uk/upc/modules

UPCH ve UPCSE derslerini kombine etmek 
isteyen UPC adayları, tavsiye için program 
yöneticisi ile iletişime geçmelidir.

UPCSE
UCL Fen Bilimleri ve Mühendisliğe yönelik 
Lisans Eğitimi Hazırlık Sertifikası (UPCSE)

Biyoloji: Biyokimya, hücre biyolojisi, 
genetik, DNA teknolojisi, fizyoloji, 
mikrobiyoloji ve evrim konuları, bilimsel 
yöntemlerden haberdar olmak adına pratik 
laboratuvar dersleri ile gerçekleşir.

Kimya: Kimyanın organik, inorganik ve 
fiziksel yönleri, pratik çalışmaya güçlü vurgu 
yapacak ve lisans öğrenimi için sağlam bir 
temel sağlayacak şekilde tüm yönleriyle ele 
alınır.

Matematik: Özellikle mühendislik ve fen 
bilimleri gibi sayısal alanlardaki programlara 
sıkı bir sayısal analitik altyapı sunar.  

Fizik: Kalkülüs temelli bu bölüm güçlü bir 
matematiksel yaklaşımla hem klasik hem de 
modern fiziği kapsamaktadır ve  deneysel 
ve bilimsel yazma becerilerine özel önem 
verilir. 

Öğrenci 
görüşü
 
“�UPC,�Birleşik�Krallık’taki�en�iyi�lisans�
programlarına�hazırlık�kurslarından�bir�
tanesi.�Dolayısıyla�buradan�Birleşik�
Krallık’ın�en�iyi�okullarından�birine�
devam�etme�olasılığımın�oldukça�
yüksek�olduğunu�düşündüm.�İleride�
Oxford�ya�da�Cambridge’e�başvurmak�
istediğim�için�bu�benim�için�önemliydi.�� 

��UPC�aynı�zamanda�beni�başvuru�süreciyle�
tanıştırdı�ve�üniversite�başvurumu�
hazırlamam�için�oldukça�yardımcı�oldu.”

UPCH
Klasik Uygarlık: Edebiyat, Felsefe ve 
Politika: Antik Yunan ve Roma dünyalarının 
en önemli ve etkili drama, felsefe, şiir ve 
tarih olaylarından bazıları işlenir ve antik 
geçmiş ile modern günümüz arasındaki 
diyaloğu inceler.

Ekonomi Bilimi: Çağdaş ekonomik 
faaliyetleri, mikro ve makro ekonominin 
geleneksel ilkeleri kullanılarak incelenir.

Coğrafya, Yapı ve Çevre Çalışmaları:
Küreselleşme, göç ve kentleşme gibi 
süreçlerle inceleyerek, kültürel ve ekonomik 
değişimlerin dünyadaki insanları ve yerleri 
nasıl etkilediğini dikkate alır.

Matematik: İstatistik ve Ekonomi bilimlerini 
içeren birçok lisans programı için 
matematiksel analitik altyapıyı sağlar. 

Modern Avrupa Kültürü: Tarihi, sosyal ve 
siyasi boyutlarda Avrupa kültürüne dair 
algıyı artırmak amacıyla modern dönemin 
önemli sanat, film ve edebiyat ürünlerinin 
yakın analizini içerir.

Modern Avrupa Tarihi ve Siyaseti: Batının 
demokrasi, siyaset, hükümet ve uluslararası 
ilişkiler tarihi üzerine odaklanarak 
milliyetçilik, küreselleşme ve devlet 
egemenliği konularını inceler.

İsim:�Yijie�Yin
Milliyeti: Çin
Eğitim Aldığı Bölüm: UPCSE�(2017)
Devam�Ettiği�Program:�Cambridge�
Üniversitesi,�Psikoloji�ve�Davranış 
Bilimleri�Lisans�programı.



Giriş Koşulları ve Başvuru
Uygun muyum?
Eğer: 
•    Kurs başlangıç tarihi itibariyle 16 yaş 

üzerindeysen,
•    UCL lisans direkt başlangıç kriterini 

sağlamayan 12 yıllık okul sistemine göre 
üst düzey notlar aldıysan.

ucl.ac.uk/prospectus

Eğer kayıt esnasında 18 yaş altındaysanız, 
başvurmadan önce UCL’in 18 yaş altı 
adaylar için hazırladığı önemli bilgilere göz 
gezdirmelisiniz.
ucl.ac.uk/upc/under-18

Giriş şartları nelerdir?
Akademik Gereklilikler  
– okul transkriptinizde çok iyi derecede 
notlar sunmalısınız. 

Ülkelere göre UPC program giriş koşulları 
ve kabul edilen dereceler hakkında bilgi 
edinmek için lütfen UCL’in aşağıda belirtilen 
sayfasını ziyaret ediniz:
ucl.ac.uk/upc/applications

Ingilizce dil şartları – IELTS UKVI 
(Akademik) sonucunuz olmalı.

 

 
Ne zaman başvurabilirim?
UCL UPC programlarına girişte bir rekabet 
söz konusu olmaktadır. 2020 başlangıcı için 
Kasım 2019’da başvurular alınmaya 
başlanacaktır ve başvurular olabildiğince 
erken yapılmalıdır. Lütfen ilgili başvuru ve 
bitiş tarihleri için websitemizi ziyaret edin.

Nasıl başvuracağım? 
Başvurular doğrudan UCL Centre for 
Languages & International Education’a 
yapılır. Online başvuru linki: 
ucl.ac.uk/upc

Feragatname: 
Bu bilgiler sadece yol gösterme amacı taşır. Tavsiye veya 
güvence olarak yorumlanmamalıdır ve herhangi bir 
sözleşmenin parçası değildir. UCL Lisans Hazırlık Sertifika 
Programları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen 
ucl.ac.uk/upc

Konaklama
Okulun verdiği kabulü onaylayan ve 
konaklama başvurularının son tarihi olan 31 
Mayıs 2020’e kadar başvurularını 
gerçekleştiren herkes için konaklama garanti 
edilmektedir.

Konaklama için ödeyeceğiniz ücret 
kalacağınız yerin konumuna ve imkanlarına 
bağlı değişecektir. UCL’in sağladığı 
konaklama seçeneklerinin çoğu ana 
kampüse 10-30 dk yürüme mesafesindedir.

Aşağıdaki tablolar 2019/20 dönemi için 
haftalık olarak en düşükten en yükseğe olan 
ücretleri içerir. 2020/21 dönemi için ücretler 
2020 baharında belli olacaktır. 
ucl.ac.uk/accommodation
 

Hangi belgelere ihtiyacım var? 
•     Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu 

– niyet mektubu içeren
•    Bir öğretmenden referans
•    Okul transkriptlerinin birer kopyaları
•     IELTS UKVI (Akademik) sınavına girmiş 

olmalıdır. Minimum İngilizce dil 
yeterliliklerini kontrol ediniz.

•    Başvuru ücreti
•     Portfolyo (Sadece Mimarlık başvuruları 

için): En az 6 gözlemleyerek yapılmış 
çizim örneği (observational drawings) ve 
diğer medya ortamlarında üretilmiş işleri 
(resimler, kolajlar, 3D, fotoğraflar vs.) 
içermelidir.

Başvurunun tamamlanması ve ücretin 
yatırılmasından sonra uygun görülen 
adaylarla UPC giriş sınavı ile ilgili iletişime 
geçilecektir.

Giriş testleri nelerdir?
Uygun adaylardan sınava girmeleri 
istenecektir, eğer başarılı olurlarsa program 
için mülakata alınacaklardır.

UPCSE: Biyoloji, Kimya, Matematik ya da 
Fizikten 2 ders seçilmelidir. Bu seçim ilerde 
okumak istediğiniz alana bağlı olarak 
belirlediğiniz seçmeli derslere bağlıdır.

UPCH: Eleştirel Düşünme (ve seçmeli 
olarak Matematik seçen adaylar için 
Matematik).

Adaylar başvuru öncesinde örnek giriş 
testleriyle hazırlık yapmalıdırlar. Örnek 
testlere online olarak girilebilir.
ucl.ac.uk/upc/tests 

Eğitim Ücretleri  

 
Programla bağlantılı diğer harcamaların 
(yaşam masrafları, eğitim gezileri, okul 
turları vb.) detaylarını program 
websitesinde bulabilirsiniz. 
ucl.ac.uk/upc 

Fen Bilimleri ve 
Mühendisliğe yönelik 
Lisans Eğitimi Hazırlık
Sertifikası (UPCSE)

Sosyal Bilimlere yönelik 
Lisans Eğitimi Hazırlık 
Sertifikası (UPCH)

Modern Yabancı Dil 
Lisans Eğitimi Hazırlık 
Sertifikası 

5.5

6.0

7.5

5.5

6.0

7.5

IELTS�
Toplam�
minimum

IELTS�
Altpuanlar�
Minimum

Kurs

UPCSE:

Mimarlık için UPCSE:

UPCH:

Mimarlık için UPCH:

 £20,995

£21,995

£20,495

£21,495

Eğitim�Ücretleri�
2020�Girişi

Tek kişilik  
(özel banyo içeren)

Çift kişilik 

Tek kişilik daire

Tek kişilik (özel banyo 
opsiyonsuz)

Çift kişilik (özel banyo 
opsiyonsuz)

£211.75 – £249.90

£97.79 – £125.44

£201.88 – £306.46

£221.69 – £243.32

£167.09

Yemeksiz�konaklama:�UCL�öğrenci�Evleri

Yemekli:�UCL�Yurtları

Undergraduate Preparatory Certificates 
UCL Centre for Languages  
& International Education 
University College London 
26 Bedford Way,  
London,  
WC1H 0AP,  
UK 

+44 (0)20 7679 8664 
upc@ucl.ac.uk 
ucl.ac.uk/upc 

      @uclclie

 ucl clie


