
Vantage One Progamı Nedir?

Siz akademik İngilizcenizi daha da geliştirmek isteyen ve güçlü bir 
akademik konuma sahip, uluslararası bir öğrenci misiniz?  Vantage 
One seçkin bir üniversitede eğitiminize başlamak ve kültürlerarası 
iletişim deneyiminizi arttırmak için mükemmel bir firsat sunmaktadır. 
11 ay sürecek üniversite ve Akademik İngilizce eğitiminizi, eğitim 
kadrosunun mentörlüğünde desteklenerek tamamlayacaksınız.

Ögrenci Yaşamı

Sonbahar 2016 dönemiyle birlikte Vantage One öğrencilerine yeni bir binada 
yaşama ve çalışma imkanı sunulmaktadır.  Orchard Commons; çalışma, dersler 
ve sosyalleşme için sunduğu alanlarla uluslararası ve yerel öğrenciler için yeni 
bir akademik ve yerleşim yeridir. Burada yaşamak başarınız ve kültürel geçişiniz 
için önemli bir anahtardır. Bu konaklama deneyimi  kişisel gelişim, toplum ile 
yaşama ve katılımcı vatandaşlık odaklı sosyal programları içerecektir. Orchard 
Commons’ta konaklamak tüm Vantage One öğrencileri için zorunludur; 
ancak duruma göre istisnalar olabilir. Kaydını tamamlamış UBC öğrencileri, 
geniş çeşitlilikteki klüplere, öğrenci derneklerine ve gönüllülük firsatlarına 
erişebileceklerdir. 

Uygulamalı Bilimlerde Lisans 
Eğitimi (Mühendislik)

Dersler: Temel Mühendislik Becerileri, 
Kimya, Matematik, Fizik, Mühendislik 
İletişimi, Akademik İngilizce yer alır.  
Vantage One Mühendislik programı üçüncü 
dönemi UBC Okanagan kampüsünde 
gerçekleşmektedir. BASc derecenizi UBC 
Okanagan ya da Vancouver kampüsünde 
tamamlayabilirsiniz.

 ê Toplam: 38 kredi.

Sosyal Alanlarda Lisans 
Eğitimi 

Dersler: Coğrafya,  Siyasal Bilimler, 
Psikoloji, Araştırma ve Yazma, ve 
Akademik Yazma. BA derecenizi 
UBC Vancouver kampüsünde 
tamamlayacaksınız.

 ê Toplam:  36 kredi. 

İş İdaresinde Lisans Eğitimi

Dersler: Sosyoloji, Psikoloji,  Ekonomi,  
Araştırma ve Yazma,  Kanada İş 
Dünyası, İş Etiği ve Akademik İngilizce. 
Vantage One İş İdaresi programı 
üçüncü dönemi UBC Okanagan 
kampüsüsünde gerçekleşmektedir. BMgt 
dercenizi UBC Okanagan kampüsünde 
tamamlayacaksınız. 

 ê Toplam: 40 kredi

Temel Bilimlerde Lisans 
Eğitimi

 ê Dersler: Matematik, Fizik, Kimya,  
Bilim İletişimi ve Akademik 
İngilizce. Ayrıca Bilimsel Bilgi İşlem  
ya da Fizik Bilimi dersleri. (bu 
seçmeli derslerden biri seçilecektir). 
BSc  derecenizi UBC Vancouver 
kampüsünde tamamlayacaksınız. 

 ê Toplam 41-42 kredi.

UBC lisans eğitiminize akademik İngilizcenizi 
ilerletirken hemen başlayın. Vantage One, University 
of British Columbia’da ilk seneye ait geliştirilmiş bir 
akademik programdır.  UBC düzenli olarak dünyanın 
ilk 40 üniversitesi  arasında yer almaktadır.

Akademik Deneyim

Vantage One programı size değer katan bir deneyim sağlayacak: küçük 
sınıf ortamları, bire bir ders imkanları, deneyimli öğretim elemanlarından 
mentörlük ve akademik danışmanlık.

Tüm dünya ülkelerinden gelen küçük öğrenci gruplarının bir parçası olun, 
çok kültürlü bir ortamda öğrenme ve öğretim yenilikleri olanaklarından 
yararlanın. Vantage One’ı başarı ile tamamladıktan sonra, UBC’deki ikinci 
senenize kesintisiz geçiş yapabileceksiniz.

UBC’ya 31 Ocak 2016’ya kadar başvuru için 
www.you.ubc.ca

 ê Vantage Uygulamalı Bilimlerde Lisans Eğitimi 
 ê Vantage Sosyal Alanlarda Lisans Eğitimi 
 ê Vantage İş İdaresinde Lisans Eğitimi
 ê Vantage Temel Bilimlerde Lisans Eğitimi
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Başvuru Koşulları ve Sonraki Adımlar: 
www.vantagecollege.ubc.ca/admissions
Okul Ücreti, Burslar ve Ödüller:  
www.vantagecollege.ubc.ca/finances
UBC Vantage One programına kabul edilmek için gerekli minimum koşulları yerine 
getirmek kabulünüzü garanti etmez çünkü programa kabul edilmek rekabete 
dayalıdır. 

IELTS: 
5.5+

TOEFL:
70+

İngilizce dil testi kabul edilmektedir. Daha fazla 
bilgi için lütfen ziyaret ediniz:

you.ubc.ca/admissions/elas/tests-elas

twitter.com/ubcvantage instagram.com/ubcvantage

facebook.com/ubcvantage youtube.com/ubcvantage

DAHA FAZLA BILGI İÇIN


