


University West Hakkında
University West, çekici bir eğitim ortamıyla, iş hayatıyla iş 
birliği içinde eğitim imkanı sunan modern bir üniversitedir. 
Üniversitenin yaklaşık 15.000 öğrencisi ve 625 çalışanı 
bulunmaktadır. Kampüs, Trollhättan şehrinin merkezinde, 
kafelere, sinemalara, restoranlara ve spor tesislerine yakın, 
aynı zamanda güzel manzaralara da çok yakın bir konumda 
yer almaktadır. Kampüs, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusun-
da inşa edilmiştir.

Work Integrated Learning – eğitimi iş hayatı ile ilişkilendirme
University West, bilginin sadece sınıfta değil, her yerde edi- 
nildiği ilkesi üzerine kurulmuştur. Work Integrated Learning 
olarak adlandırılan iş hayatının eğitim programlarıyla bütün-
leştirilmesi, üniversite ile dış dünya arasındaki önemli ilişkiyi 
örneklendirmektedir. Work Integrated Learning, öğrencilere 
proje çalışmaları, saha çalışmaları, danışmanlık projeleri ve 
hatta bazen iş yerleştirmeleri gibi gerçek çalışma koşulların-
dan öğrenmeleri için birçok fırsat sunar.

Küçük Ölçekli, Samimi ve Bireysel 
University West’te öğrenciler açık görüşlü ve samimi bir çalış-
ma ortamı tecrübe eder. Genellikle öğrenciler ve eğitmenler 
birbirlerine isimleriyle hitap ederler. Bu yaklasım, öğren-
ciler ve eğitmenler arasında diyaloğu ve iş birliğini teşvik 
eder, böylece yeni fikirler ve yenilikler için fırsatların ortaya 
çıkmasını sağlar. Diğer birçok üniversiteden farklı olarak, 
University West’teki uluslararası programlar küçük ölçekli 
bir karaktere sahiptir. Nispeten yüksek bir öğretmen-öğrenci 
oranı, akademik personelin soruları, tartışmaları ve geri bildi-
rimleri yanıtlamak için kolay erişilebilir olmasını sağlar. 

İsveç hakkında zaten çok şey okumuş ya da duymuş olabilirsiniz: yüksek yaşam standartlarıyla modern ve 
sürdürülebilir bir ülkede, Vikingler, İskandinavya, muazzam doğa, Nobel ödülü, Volvo ve IKEA. Belki de futbol 
yıldızı Zlatan Ibrahimović’i duymuşsunuzdur. Belki de bilmediğiniz şey, İsveç’in dünyanın en yenilikçi ülkelerin-
den biri olduğu ve Avrupa Komisyonu’nun 2019 İnovasyon Birliği listesinde birinci sırada yer aldığıdır. İsveç’in 
dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birine sahip olduğunu ya da anadili İngilizce olmayan ülkeler arasında 
dünyanın en iyi İngilizce konuşanların İsveçliler olduğunu biliyor muydunuz? Sayıları giderek artan uluslararası 
öğrencilerin İsveç’te İngilizce öğretilen lisans veya yüksek lisans programında eğitim almak için gelmelerine şaşır-
mamak gerekir.

... Eğitim Almak
İsveç’te  İngilizce



Çeşit   Program      Süre  Yıllık öğrenim ücreti ( İsveç kronu)*

Lisans  International Programme in Politics and Economics (IPPE) 3 yıl  90,000 (yaklaşık € 8,400)
Yüksek lisans International Business    1 yıl  114,000 (yaklaşık € 10,600)
Yüksek lisans Finance      1 yıl  114,000 (yaklaşık € 10,600)
Yüksek lisans IT and Management    1 yıl  114,000 (yaklaşık € 10,600)
Yüksek lisans Work Integrated Political Studies   2 yıl  114,000 (yaklaşık € 10,600)
Yüksek lisans Manufacturing Engineering    1 veya 2 yıl 130,000 (yaklaşık € 12,100)
Yüksek lisans Robotics and Automation (on-campus)  1 veya 2 yıl 130,000 (yaklaşık € 12,100)
Yüksek lisans Robotics and Automation (online)   1 veya 2 yıl 100,000 (yaklaşık € 9,300)
Yüksek lisans Child and Youth Studies (online, part-time)  2 veya 4 yıl 50,000 (yaklaşık € 4,650)

* EU/EEA vatandaşları genellikle öğrenim ücreti ödemez, diğer istisnalar için lütfen www.universitywest.se/tuitionfees adresinden kontrol ediniz.

İngilizce öğretilen programlar

University of West, İsveç’in en büyük ikinci şehri olan Göte-
borg’a 35 dakikalık bir tren yolculuğu mesafesinde, İsveç’in 
güneyindeki bati kıyısına yakın Trollhättan şehrinde yer 
almaktadır. 55,000 nüfuslu şehir, muhteşem şelaleleri ve 
Göta nehri tarafından ikiye bölünmektedir. Trafik kuyruk-
larında zaman kaybetmenize veya aşırı kalabalık metrolarda 
kendinizi stresli hissetmenize gerek yoktur. Trollhättan ‘da 
bir öğrenci olarak ihtiyacınız olan her şey çok yakınınızdadır. 

Kampüsten birkaç dakikalık yürüme mesafesinde kendinizi 
güzel ve doğal manzaralarıyla karşı karşıya bulacaksınız.
Trollhättan, GKN Aerospace (jet motorları üreten ve roket 
motoru teknolojisi geliştiren) ve NEVS (National Electric 
Vehicle Sweden - eski SAAB Otomobil fabrikasında gelecek 
nesil elektrikli otomobiller için kendi platformunu geliştiren) 
gibi birçok yüksek teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapmak-
tadır.

Trollhättan hakkında



More information: 

universitywest.se
UniversityWest

study@universitywest.se

Lisans programına kabul için giriş koşulları – University West lisans 
başvurularını ayrı ayrı inceleyerek kabul eder. Aşağıdaki diplo-
malar genel olarak kabul edilir (ek şartlar geçerli olabilir):
• Devlet Lise Diploması, Devlet Teknik Lise Diploması, Devlet 
Meslek Lise Diploması 

Yüksek lisans programına kabul için giriş koşulları - University West 
yüksek lisans  başvurularını ayrı ayrı inceleyerek kabul eder. 
Aşağıdaki diplomalar (ilgili bir çalışma alanında ise) genel olarak 
kabul edilir (ek şartlar geçerli olabilir):
• En az 4 yıllık Lisans Diploması veya Mühendislik Diploması

İngilizce yeterliliği – University West’te İngilizce öğretilen bir 
programa başvuran tüm uluslararası öğrencilerin İngilizce dil 
yeterlilik testini geçmeleri gerekmektedir. Minimum gereksinim-
ler şunlardır:

Test   Minimum gerekli puan
Academic IELTS  6.5 (bütün bölümlerden en az 5.5)
TOEFL iBT- paper based 575 (yazılı sınavdan en az 4.5)
TOEFL iBT- Internet based 90 (yazılı sınavdan en az 20)

Başvuru- www.universitywest.se/application

Son başvuru tarihi - 15 Ocak 2020

Burslar- University West Burs Programı, programlarımızın çoğuna 
kabul edilen öğrenim ücreti ödeyen öğrenciler için açıktır. Daha 
fazla bilgi için www.universitywest.se/scholarships adresini 
ziyaret edin.

İletişim ve daha fazla bilgi için

Kabul ve başvurular


