
Hayata donanımlı bir 
başlangıç
Western Sydney Üniversitesi (UWS), günümüzün 
hızla değişen dünyasına uygun kurslar sağlamayı 
amaç edinmiş, modern ve yenilikçi bir üniversitedir. 
4500 Uluslararası öğrencisiyle birlikte 40 bini aşkın 
öğrencisi olan UWS, Avustralya’daki en büyük 
üniversitelerden biridir.

UWS’de akademik eğitimi uygulama ile birlikte 
vererek öğrencilerimizin ‘Hayata Donanımlı 
Bir Başlangıç’ yapmalarını sağlıyoruz. Kurslar, 
kendi alanlarında en iyi olan ve bilgilerini ve 
tutkularını öğrencilerimizle paylaşmak için 
ellerinden gelen her şeyi yapan 1100’ü aşkın 
akademik kadro tarafından verilmektedir.

Kampüsler
www.uws.edu.au/campuses 
UWS’nin, Greater Western Sydney bölgesinde 
yedi farklı kampüsü bulunmaktadır.
 » Bankstown kampüsü 
 » Nirimba kampüsü (Blacktown)
 » Campbelltown kampüsü
 » Hawkesbury kampüsü
 » Parramatta kampüsü 
 » Penrith kampüsü 
 » Westmead kampüsü 

Hem yemyeşil hem de samimi bir eğitim ortamı 
olan her kampüsün kendine özgü bir atmosferi 
vardır. Tüm kampüslere ana yollardan ve 
toplu taşım araçları ile erişim mevcuttur. 

Akademik Programlar
www.uws.edu.au/handbook
UWS’de aralarında İnsani Bilimler, Yabancı 
Diller, Fen Bilimleri, Hukuk, İşletme ve Sağlık 
Bilimleri gibi çeşitli branşlarda Lisans ve 
Yüksek Lisans eğitimleri verilmektedir.
UWS’deki kurslar, Üniversite’nin Güzel Sanatlar 
Fakültesi, İşletme ve Hukuk Fakültesi ve 
Sağlık ve Fen Bilimleri Fakültesi olmak üzere 
üç Fakülte tarafından yürütülmektedir.
 » www.uws.edu.au/coa 
 » www.uws.edu.au/business
 » www.uws.edu.au/chs 
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UWS’deki Araştırma Olanakları
www.uws.edu.au/research
21. yüzyılın gerçek dünya sorunlarına kalıcı 
çözümler üreten ve araştırma alanındaki 
üstünlüğümüzü vurgulayan Araştırma merkezleri 
Üniversitenin en önemli bölümüdür. 

Akademik Kabul Şartları
www.uws.edu.au/international/admissions
UWS’ye kabul edilmek isteyen çok sayıda 
öğrenci bulunmaktadır ve bu öğrencilerin 
akademik şartların yanı sıra Üniversite’nin 
İngilizce yeterlik şartlarını da yerine getirmesi 
gerekmektedir. Kabul şartları kursa göre farklılık 
gösterir ancak minimum kabul şartlarını yukarıda 
adresi verilen internet sitesinde görebilirsiniz. 
UWS’ye kabul şartlarını yerine getirmiyorsanız, 
UWSCollege’ın sunduğu üniversiteye hazırlık 
olanaklarından yararlanabilirsiniz.

*Bazı kurslar için özel katılım şartları 
olabileceği unutulmamalıdır.

Üniversiteye Geçiş – UWSCollege
www.uwscollege.edu.au
UWSCollege’da öğrencileri üniversite eğitimine 
hazırlamak için İngilizce, Üniversite’ye Hazırlık 
Amaçlı Temel Eğitim ve Diploma programları 
verilmektedir. UWSCollege öğrencileri 
de UWS topluluğunun bir parçası olup 
Üniversitenin çok çeşitli eğitim, dinlence ve 
sosyal faaliyetlerinden yararlanmaktadırlar. 

Ayrıntılı Bilgi
E-posta: internationalstudy@uws.edu.au
İnternet sitesi: www.uws.edu.au/international
Telefon: +61 2 9852 5499
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UWSCollege
Başarıya Geçiş Yolunuz
UWSCollege’da Uluslararası öğrencilerin 
sosyal, kültürel ve akademik hayata katkıda 
bulunmalarından memnuniyet duymaktayız. 40 
farklı ülkeden gelen öğrenciler her yıl İngilizce ve 
Akademik eğitimleri için bu koleji seçmektedirler.

UWSCollege’da Eğitim
www.uwscollege.edu.au/courses/international 
UWSCollege, özellikle doğrudan Üniversiteye 
giriş için gerekli şartları yerine getiremeyen 
öğrencileri üniversite eğitimine hazırlamaya 
yönelik bir geçiş süreci ve olanağı sağlayabilir. 

Üniversite’ye Hazırlık Amaçlı Temel Eğitim 
Programları, Uluslararası öğrencilere 
UWSCollege’da iki veya üç dönem eğitim 
görme olanağı sunmaktadır. Öğrenciler 
eğitim programlarını kendi gereksinimlerine 
göre şekillendirebilir ve Western Sydney 
Üniversitesi’nden tam akademik kredi alabilirler.

Öğrenciler aynı zamanda bir lisans programını 
bir yıl erken bitirip eğitimlerini daha kısa bir 
sürede tamamlama olanağı sağlayan bir 
UWSCollege Diploma çalışması da yürütebilirler.

İngilizce Kursları 
www.uwscollege.edu.au/courses/
international/english_programs 
UWSCollege İngilizce Programı kapsamında, 
üniversitede eğitim için ihtiyaç duyduğunuz 
güveni ve iletişim becerilerini edinmenizi sağlayan 
tam akreditasyonlu kurslar sunulmaktadır. 
 
 

 
 
UWSCollege, English Australia (EA) ve Avustralya 
Üniversite İngilizce Merkezleri’nin (UECA) bir 
üyesidir ve İngilizce programlarımızın tümü 
‘National ELT Accreditation Scheme Limited 
(NEAS) Australia’ tarafından akredite edilmiştir.

UWSCollege’a Avustralya Hükümeti tarafından 
Uluslararası öğrencilere yönelik lisanslı 
İngilizce Eğitimi sağlayıcısı sertifikası verilmiştir 
(CRICOS Provider Code 02851G). Bu nedenle, 
UWSCollege’da aldığınız İngilizce eğitiminin 
Avustralya’da ve uluslararası düzeyde 
kabul edileceğinden emin olabilirsiniz.

Tesisler
UWSCollege’da öğrencilerin yararlanabildiği çok 
sayıda tesis ve hizmet bulunmaktadır. Anadilleri 
farklı olan personel ve öğrencilerimizden 
oluşan topluluğumuz için akademik ve kariyer 
desteğinin yanı sıra sosyal ve bireysel destek 
ile danışmanlık hizmetleri de sağlamaktayız.

UWSCollege öğrencisi olarak Western 
Sydney Üniversitesi’nin (UWS), UWS 
kütüphaneleri dahil olmak üzere, tesislerini 
ve hizmetlerini kullanabilirsiniz.
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Sydney, Avustralya
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Ayrıntılı Bilgi:
E-posta: pathwaystouni@uwscollege.edu.au
İnternet sitesi: www.uwscollege.edu.au
Telefon: +61 2 9685 9785

UWSCollege
CRICOS provider number 02851G


