HAKKIMIZDA
Cape Town Üniversitesi (UCT), Afrika’nın önde gelen
üniversitelerindendir. Mükemmel eğitimi ve özgün
araştırmaları, haklı ününün dayanağıdır. Üniversitemiz,
pek çoğu kendi alanında dünyada öncü olan seçkin
kadrosu ile iftihar eder.
100’den fazla farklı ülkeden gelen kadromuz ve
öğrencilerimiz, üniversitemizi canlı ve kozmopolit
bir topluluk haline getirmektedir. İngiliz Dili
Merkezimiz’deki (ELC) bütün eğitmenler, yılların
tecrübesine ve en üst düzey öğretmenlik vasıflarına
sahiptirler.
Şehir merkezinde bulunan ELC, İngilizce öğrenmek
isteyen uluslararası öğrenciler için herşey dahil,
ekonomik paketler sunar. Binalarımız da, en son sınıf
teknolojisi ile donanmış olup, modern, son moda
eğitim ortamı sağlar.
Üniversite ve Merkez’in sunduğu imkanları keşfetmeniz
için, ilk gününüzde bir oryantasyon turu yapılacaktır.
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UCT’DE OKUMAK İÇİN
DOKUZ SEBEP

1

Afrika’nın önde gelen üniversitesi olması

2

Son derece kalifiye ve tecrübeli eğitmenleri

3

Özel EFL merkezli Güney Afrika
üniversitelerinden biri olması

4

İngilizce kursları’nın çok çeşitliliği

5

Öğrenci merkezli yaklaşım

6

Dünyanın her yerinden geniş çaplı öğrenci
topluluğu

7

Cape Town’ın güzel, misafirperver bir şehir
olması

8

Birimin, şehir merkezinde bulunması

9

Vize işlemlerinizde size yardımcı olmak
üzere bir ofisin tahsis edilmiş olması

KURSLAR
İhtiyaçlarınızı karşılamak için, ELC’nin geniş kapsamlı bir
İngilizce kurs programı mevcuttur. Yaklaşımımız, sizlerin
bireysel ihtiyaçlarına odaklanan ve güvenle dialog
kurmanıza yönelik öğrenci merkezli bir yaklaşımdır.
Kurs sonunda, Cape Town Üniversitesi sertifikası ve
öğretmeniniz tarafından bir karne verilecektir.

GENEL İNGİLİZCE
Eğer İngilizce’yi günlük konuşma amaçlı kullanacaksanız,
bu kurs tam size göre. Yıl boyu, başlangıçtan ileri düzeye
her seviyede genel İngilizce kursları açıyoruz. Kurslar,
haftalık olarak başlar ve haftada 20 - 30 ders içerir.

İŞ İNGİLİZCESİ
Eğer İngilizce’yi iş için yada çalışma ortamında
kullanacaksanız, size uygun olan bu kurstur. 20 Genel
İngilizce dersi ile birleştirilmiştir.

İNGİLİZCE SINAV HAZIRLIĞI
Bu kurslar, sizi IELTS, TOEFL veya Cambridge Genel
İngilizce sınavlarına (Cambridge Başlangıç yada İleri)
hazırlamak için tasarlanmıştır.
Sınav strateji ve tekniklerine yoğunlaştırılmış eğitim,
potansiyelinize ulaşmanızı ve mümkün olan en iyi
dereceyi başarmanızı sağlayacaktır. Bu kurslar da,
Genel İngilizce seçmelileri ile kombine edilebilirler.

AKADEMİK AMAÇLI İNGİLİZCE
Bu uzmanlık kursları, uluslararası öğrencileri İngilizce
konuşulan üniversitelerde eğitim için hazırlar. Kursu
başarı ile bitirdiğiniz takdirde, UCT’de okumak için
başvuruda bulunabilirsiniz.
Kursun süresi, İngilizce seviyenize bağlı olacaktır.

CAPE TOWN VE AKTİVİTELER
Cape Town, Afrika’daki en popüler öğrenci şehridir
ve her yıl milyonlarca turisti ağırlar. Bakir plajları ve
canlı gece hayatı ile – Cape Town’da yapılabilecek
işler listesi sonsuzdur.
Her hafta, belli başlı turistik yerlere bir dizi gezi ve
aktivite düzenleriz. UCT öğrencisi olarak, ayrıca,
100’den fazla klüp ve öğrenci derneğinde ve 40 spor
klübünde üyeliğe hak kazanacaksınız.

VİZE BİLGİSİ
UCT, Güney Afrika Yüksek Öğrenim Dairesi tarafından
yetkili olup, yıllık olarak yüzlerce öğrenci vizesi
(öğrenci izni) düzenleyebilir.
Uluslararası Programlar Ofisimiz, vize başvurularınızı
kolaylıkla yapmanız için size yardımcı olacaktır.

KONAKLAMA
ELC, bütün öğrencilerine bir dizi güvenli, rahat ve
ekonomik konaklama seçeneği sunmaktadır.

AİLE YANINDA KONAKLAMA
Aile yanında konaklama, yerel bir aile ile, bekar yada
evli, ev paylaşımıdır. Bu size, İngilizce’nizi gerçek
hayatta uygulama ve yerel kültür hakkında fikir edinme
imkanı verir.

ÖĞRENCİ YURDU
Öğrenci yurdu esnek ve ekonomiktir, ve diğer
uluslararası öğrencilerle birlikte kalmanıza imkan
verir. Bütün yurtlarda bedava Wi-Fi, 24 saat güvenlik
vardır ve hepsi ya ELC’ye yada UCT’nin ücretsiz
otobüs servisine yakındır.

OTELLER VE PANSİYONLAR

Bütün konaklama seçenekleri, ya Merkez’e, toplu
taşımaya yada UCT’nin ücretsiz servisine yürüyüş
mesafesindedir.

İhtiyaçlarınıza ve bütçenize göre, bir takım otel ve
pansiyonlarda da kalabilirsiniz.
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