2014-2015
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
YÜKSEK LİSANS ve PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI’NA
BURSLU ÖĞRENCİLER ALINACAKTIR
Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün Eğitim Programları ve Öğretim (tezli)Yüksek
Lisans ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı’na 2014-2015 akademik yılında Türk Dili ve
Edebiyatı, İngilizce, Biyoloji ve Matematik alanlarında öğrenci alınacaktır. Program Uluslararası
Bakalorya Organizasyonu tarafından tanınmaktadır.
Programın öğretim dili İngilizce dir. İstenilen düzey başvuru koşulları bölümünde açıklanmıştır.
İki yıl süreli programı başarı ile tamamlayan öğrencilere;
▪ Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Diploması,
▪ kendi alanlarında lise öğretmenliği sertifikası,
▪ Uluslararası Bakalorya Sertifikası (International Baccalaureate Certificate in Teaching and
Learning) verilecektir.
Programda;
· eğitim programları ve öğretim alanında yüksek lisans ve dersleri ve seminer çalışması,
· formasyon dersleri,
· Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki seçkin okullarda yapılan uygulama çalışmaları,
· Cambridge Üniversitesi’nde ve İngiltere’de tanınmış okullarda yapılan 5 hafta süreli staj,
· yüksek lisans tezi yazımı yer almaktadır.

Verilen burs;
· eğitim ücretini,
· Ankara dışından gelen öğrencilere iki kişilik odalarda ücretsiz yurt olanağı,
· Ankara, İstanbul ve İzmir’deki uygulama okullarında yapılan iki hafta süreli çalışmaların
konaklama ve ulaşım masraflarını,
· İngiltere’de yapılan 5 hafta süreli stajın konaklama ve ulaşım masraflarını karşılamaktadır.

Program bitiminde ya da programdan ayrılma durumunda herhangi bir geri ödeme söz konusu
değildir.
	
  

Programa Başvuru
Başvurular doğrudan Bilkent Üniversitesine online olarak aşağıdaki linki kullanarak
yapılacaktır. Posta yolu ile başvuru kabul edilmemektedir.
Başvuru adresi: https://stars.bilkent.edu.tr/gradapp
Yapılan başvuru Pedagojik Formasyon Programı derslerini de kapsar. Sadece Pedagojik Formasyon
Programı’na başvuru kabul edilmez. Benzer şekilde sadece Uluslararası Bakalorya Öğretim Belgesi
için başvuru yapılmaz. Bu belge yüksek lisans ve pedagojik formasyon programlarının her ikisinide
başarıyla tamamlayan öğrencilere Uluslararası Bakalorya Organizasyon’u tarafından verilir.
Son başvuru tarihi tüm branşlarda 8 Haziran 2014’dür. Tüm adayların uygun bir mülakat tarihi
alabilmeleri için erken başvurmaları önerilir.

Başvuru Koşulları
Başvuracak adayların;
▪ Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Biyoloji,
Matematik, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi,
Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) veya İngiliz Dili Kültürü bölümlerinden en az
2.5/4 ortalama ile mezun olmaları,
▪ ALES sınavından en az 60 (sözel) puan almaları (2014 Mayıs ALES sınavına başvuran adaylar,
sonuçları beklemeden başvuru yapabilirler),
▪ İyi düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
İngilizce alanı: KPDS/ÜDS/YDS 87, TOEFL (82 iBT), veya IELTS (Akademik) 6.5 (her bölüm en az 5)
Diğer alanlar : KPDS/ÜDS/YDS 70, TOEFL (65 iBT), veya IELTS (Akademik) 5.5

TOEFL or IELTS iki yıl geçerlidir. Kabul edilen TOEFL iBT sınav merkezleri: Turkish American
Association (Ankara), TOBB Üniversitesi (Ankara), Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul). Kabul edilen
IELTS sınav merkezi: British Council (Ankara).

İngilizce alanı dışındaki adaylar, yukarıda belirtilen İngilizce puanlarından birine sahip değillerse
de başvuru yapabilirler. Diğer başvuru koşullarını yerine getiren ve yapılacak mülakatta başarılı olan
adaylar Bilkent Üniversitesi İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’na (COPE) alınırlar. COPE sınavını
doğrudan geçen adaylar programa kabul edilirler. Geçemeyen adaylardan; beginner, preintermediate, intermediate ve upper-intermediate düzeyinde olanlar, başarısız olarak
değerlendirilirler. Pre-faculty düzeyinde olan adaylardan enstitü tarafından belirlenenler, ücretsiz
olarak Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu’nda açılan yaz okuluna katılırlar. Kursu
başarı ile tamamlayanlar programa alınırlar.

	
  

Online başvuru:
On-line başvuruda başvuruya eklenmesi gereken belgeler aşağıdadır. Adayları başvuru işlemine
başlamadan önce belgelerini hazırlamaları önerilir.
·

Fotoğraf (jpg, png ya da gif formatında, maks. 20 MB)

·

Transkript : Son sınıf öğrencileri için 7 yarıyıllık (pdf formatında, maks. 20 MB)

·

Başvuru amacı/statement of purpose (pdf formatında, maks. 20 MB)

·

Ek dosyalar (ZIP ya da RAR dosyası olmalıdır. Maks. 10 MB)

Tel: (312) 290 29 50 - 51 e-posta: teached@bilkent.edu.tr

	
  

