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         Hakkında
George Washington Üniversitesi (GW), ülke ve dünya 
genelinden 25.000 öğrenciye sahip Washington 
DC'deki en büyük özel üniversitedir.  

GW’nın on koleji ve okulu, yaklaşık 100 araştırma 
merkezi ve enstitüsü, dünya standartlarında kütüphane 
sistemi ve gelişmiş teknolojileri size benzersiz eğitim 
kaynakları sunmaktadır. Güçlü olduğumuz alanlar 
arasında, küresel kalkınma programları, uluslararası 
ilişkiler, uluslararası hukuk, kamu politikası, sağlık 
bilimleri, işletme, politika, diplomasi, biyomedikal 
mühendislik, bilim ve sanat bulunmaktadır. 
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PROGRAMLAR

BAŞVURU & ÜCRETLER

GW YAZ AVANTAJI
• 650 lisans ve lisans üstü düzeyde kurstan 5,000 öğrenci
• %11 ziyaretçi ve uluslararası öğrenci
• Küçük ve etkin sınıflar 

• Kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici akademik deneyimler
• Uluslararası kalkınma kuruluşları, devlet kurumları, 

araştırma kurumları, büyükelçilikler ve müzeler ile 
yakınlık ve işbirliği

 � Genel Çalışma I. Dönem & II. Dönem (Dönem başına 3-6 kredi) 

• İlgi alanlarınıza göre kendi ders programınızı 
oluşturun.

• En az 6 kredi saati için kaydolun (Lisans)
• En az 3 kredi saati için kaydolun (Lisans üstü)

2017 yazı için sunduğumuz kurslar, Aralık 2016’da web sitemizde 
yayınlanacaktır.

 � Akademik Amaçlı İngilizce
• Yazma ve araştırma yeteneklerinizi geliştirin
• İletişim ve ekip çalışması becerilerinizi artırın
• Amerikan sınıf kültürünü öğrenin

 � Araştırma Deneyimi II. Dönem (6 kredi)

• Araştırma odaklı kurumlardaki profesyonellerle 
iletişim kurun

• Sorun analizi, literatür araştırması, takım çalışması, 
iletişim ve sunum becerilerinizi geliştirin

• Kelime hazinesi,kaynak değerlendirme, belgeleme 
ve ilişkilendirme konuları da dahil, araştırmaya 
dayalı yazma becerilerinizi geliştirin

• İstatistik, bilgisayar bilimi, matematik, 
biyoinformatik ve daha birçok konuda sorun tespiti 
ve problem çözümü için araştırma yöntemleri 
kullanarak, farklı disiplinlerdeki takımlarla çalışın

Başvuru ve kayıt için adımlar:
 �Akademik başarı sıralamasında iyi durumda 
olmak

 � TOEFL, IELTS, veya GW tarafından onaylanmış 
bir İngilizce test puanı sunmak

 �Online başvuruda bulunmak ve beraberinde 
destekleyici finansal belgeleri sunmak

Program Ücretleri
Fiyatlara harç ve ücretler, barınma ve yemek 
(isteğe bağlı) ve sağlık sigortası dahildir.

ÖNEMLİ TARİHLER

GW'DA YAŞAM

Başvuru Başlama Tarihi: 15 Aralık 2016

Son Başvuru Tarihi:
(I. Dönem)

1 Nisan 2017

Son Başvuru Tarihi:
(II. Dönem)

1 Mayıs 2017

I. Dönem 22 Mayıs-30 Haziran, 2017

II. Dönem 2 Temmuz-15 Ağustos 2017

Şehrin merkezinde bulunan Foggy Bottom 
Kampüsü'ne toplu taşıma ile ulaşılabilir. Kampüs 
Beyaz Saray, Smithsonian Enstitüsü, Dünya 
Bankası ve daha birçok belli başlı kuruluşa yürüyüş 
mesafesindedir.

Öğrenciler üniversite tesisleri, kütüphaneler, fitness 
merkezleri, bilgisayar laboratuarları ve öğrenci sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilirler.

Yurtlarda program danışmanları bulunmaktadır.
GW kampüsü güvenlidir ve GW Üniversitesi Polis 
Departmanı tarafından korunmaktadır.

II. Dönem (3-6 kredi)


