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1. Hafta

Ders Formu
Amerika’da Unıversitelere Başvuru Süreci
4 Online Buluşma, Pazar Günleri
3 Şubat – 17 Mart, 2019
5.00 PM – 6.30 Pm, EST
Dr. Erkan Acar
eacar@usainternationaleducation.com
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 4500 yüksek öğretim
kurumu, kolej ve üniversite mevcuttur. Bu rakamın yanı sıra, bu
kurumlarda verilen eğitimin kalitesi de genel olarak çok yüksektir.
Ancak, birçok öğrenci ve ebeveynlerinin ortak sorunu, bu kadar
çok okul arasında seçim yapmak ve çok hassas olunması gereken
başvuru süreçlerini takip etmektir. Bu kurs, 9-10-11ve 12.
sınıflarda öğrencisi olan ebeveynler için üniversite eğitmenine
hazırlık surecini açıklamaya yönelik dizayn edilmiştir. Orta okula
devam eden çocuğu olan ebeveynlerin de çok faydasını göreceğini
düşündüğümüz kurs özellikle zaman yönetimi, dokümantasyon, ve
okul seçmede dikkat edilmesi gereken kriterler konuları üzerine
yoğunlaşmaktadır.
Bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki konu başlıklarına vakıf
olacaklardır:
1. Universiteye kabul sürecinde yer alan psikolojik etkenler
2. Community kolejleri, devlet ve özel üniversiteler için kabul
şartları
3. Başvuru süreçlerinde zaman yönetimi. Evrakların son teslim
tarihleri
4. Alınması gereken testler ve puanlar (SAT, ACT, TOEFL, IELTS)
5. Etkili niyet mektubu mektubu yazımı
6. Burs başvuruları
7. Dokümantasyon (referans mektupları, transkriptler, kişisel
niyet mektubu, testler, vb.)
8. Okulları seçerken dikkat edilmesi gereken kriterler
9. En iyi üniversiteler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin genel
yükseköğretim sistemi
10. Başvurular için kullanılan platformlar (Commonapp)
12. E-postalar ve iletişim
13. Maliyetler, okul ücretleri
14. Lise döneminde üniversite başvurularına yönelik yapılması
gereken aktiviteler, alınması gereken dersler.
Haftalık Program
Temel Kavramlar (Eğitim, öğretim, terbiye, davranış, gelişim) Anne
Babaların çocukların eğitimi konusuna yaklaşımları

2. Hafta
3. Hafta

4. Hafta
5. Hafta

Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek eğitim sistemini tanıma. En
iyi okullar, sıralamalar, bolümler, maliyetler ve okul türleri.
Dokümantasyon.(referans mektupları, transkriptler, kişisel beyan,
testler, vb.). Üniversiteye hazırlık için önemli lise dersleri ve
aktiviteler.
Son başvuru tarihleri, hazırlıklar ve başvurular için zaman
yönetimi. Kabul türleri.
Burs başvuruları ve FAFSA.. “Commonapp” başvuru platformu.
Etkili niyet mektubu yazımı. Okulları seçerken dikkat edilmesi
gereken kriterler

