
BİRLEŞİK 
BAŞVURU

Bu program çok güzel. İngilizcemizi 
geliştiriyoruz ve üniversite ortamını 
tanıyoruz. Kampüs deneyimim harika! 
Guelph Üniversitesi’nde yapılacak çok 
fazla şey var. Öğretmenler öğrencilere 
fazlasıyla yardımcı oluyorlar ve daha iyi 
öğrenciler olmamız için bizi her zaman 
teşvik ediyorlar.
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NASIL İŞLER?

Sadece üç yarıyılda lisansınızda geçerli olacak beş adet ders (5 x 0.5 kredi) 
tamamlayın. Dördüncü yarıyılınızda tam zamanlı lisans programınıza başlayın.

� Yarıyıl (Güz): İngilizce Dil (EL) Geçiş dersleri* + 1 x 0.5 kredili ders

� Yarıyıl (Kış):  İngilizce Dil (EL) Geçiş dersleri + 2 x 0.5 kredili ders

� Yarıyıl (Yaz): İngilizce Dil (EL) Geçiş dersleri + 2 x 0.5 kredili ders

� Yarıyıl (Güz): Tam zamanlı lisans programınıza başlayın.

*EL Geçiş dersleri dilbilgisi, konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerine odaklanır ve öğrencilere
lisans programları boyunca gerekli olacak dil becerilerini kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

DESTEK HİZMETLERİ

Deneyimli İngilizce eğitmenleri ve 
öğretim üyeleri öğrenme sürecinize 
rehberlik edecekler. 

Ayrıca özel konuşma dersleri, 
İngilizce dil arkadaşları ve destekli 
öğrenme grupları akademik başarınızı 
desteklemek için hazırlar.

İNGİLİZCE ÖĞRENME EVİ

�  Destekli bir yaşam ve öğrenme
ortamı sunulan kampüste kalın.

� Kanada’lı arkadaş ağınızı oluşturun.

� Gerçek hayatta işinize yarayacak
İngilizce becerileri geliştirin.

LİSANS PROGRAMLARI
İngilizce derslerinizi tamamlarken aynı 
zamanda aşağıdaki lisans programları için 
gerekli derslerinizi de alın ve zaman kazanın:

� Fen Bilimleri Fakültesi - tüm bölümler + 
co-op opsiyonu

� Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi - tüm 
bölümler + co-op opsiyonu

� Ticaret Fakültesi - Beyan edilmemiș

� Bio-Kaynak Yönetimi Fakültesi - tüm 
bölümler + co-op opsiyonu

� Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi - tüm 
bölümler + co-op opsiyonu

KABUL ŞARTLARI

� IELTS 5.5/TOEFL iBT 56 veya dengi

� Lisans programlarına kabul
şartlarının yerine getirilmiş olması
(İngilizce Dil Yeterlilik gereklilikleri
dışında)

GUELPH ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTİMİNİZE İNGİLİZCE 
DERSLERİNİZİ ALIRKEN 
BAŞLAYIN.

İngilizce dil dersleri ve seçili kredili 
dersleri birlikte alın. Bu sayede 
Guelph Üniversitesi’ndeki çeşitli lisans 
programlarına garantili kabul için 
esnek bir seçeneğiniz olsun.




