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HOŞGELDİNİZ
Uluslararası takdir edilen, yüksek
kaliteli Sanatlar, Tasarım, Medya ve
Sahne Sanatları kursları sunmaktan;
yurtiçi ve yurtdışından öğrencilere
kapılarımızı açmaktan gurur
duyuyoruz!

İşte öğrencilerimizin üniversitemizi
tercih etmelerindeki bazı nedenler:
– Yaratıcılık alanında dünyaca
tanınmış ve uluslararası üne sahip
olmamız
– Sahile yakınlığımız
– Son derece modern tesislerimiz
– Kişiye özel ve bireysel yöntemimiz
– Mesleki kurslarımız
– Yüksek düzeyde istihdam
edilebilme ve başarılı mezun
olabilme şansı
– 1885 yılından itibaren süregelen
uzun tarihi

En modern tesisler
Üniversite kampüsü son derece
modern ve uygun bir ortamda
okumayı arzu edenler için
tasarlanmıştır. Üniversitemiz,
en son teknolojik standartlarla
döşenmiş, geniş, modern
atölyeleri ve özel üretilmiş
stüdyolarını öğrencilerin
kullanımına sunmaktadır.

Özel tasarlanmış üniversite
kütüphanesi Güney İngiltere’nin
en büyük sanat kütüphanesidir ve
kusursuz bir öğrenme, öğretme
ve okuma imkanı sunmaktadır.
Ayrıca kütüphanemiz,
öğrencilerimize tasarım ve
kültür dallarında yardımcı olan,
üniversitemizin kendi tasarladığı
‘Plastik Tasarım Müzesi’ne de ev
sahipliği yapmaktadır. Üniversite
Kampüsünde bölgesel ve ulusal
üne sahip olan görsel sanat
galerisi de bulunmaktadır.

Mesleki kurslar

GERÇEK İNGİLİZ
KÜLTÜRÜNÜ YAŞAYIN

London

Bournemouth

Sahile yakınlık
Arts University Bournemouth,
yan yana olan Bournemouth
ve Poole ilçelerini birbirine
bağlayan sınırda yer almaktadır
ve bulunduğu yerden dolayı hem
Poole, hem de Bournemouth
merkezlerine ve sahillerine yakın
bir konumda bulunmaktadır.
Bournemouth, küçük ama
sunduğu yaşam tarzından dolayı
İngiltere’nin popüler şehirlerinden
biridir ve genellikle sahili, gece
kulüpleri, alışveriş imkânları ile
bilinir. ‘Golden Beach’ ismine
sahip olan Bournemouth’un
sahili İngiltere’nin en popüler
turist yeridir. Londra’ya oranla

daha ucuz oluşu Bournemouth’u
öğrenci şehri kılan bir başka
nedendir.
Bournemouth, bütün kültür
ve eğlence programlarına
sahiptir. Dünyanın en büyük
ikinci doğal limanına sahip olan
Poole, İngiltere’nin en önemli
yerlerinden biri olup birçok sayıda
su sporlarını yürütmektedir ve
düzenli bir şekilde Fransa’ya gemi
seferleri sağlamaktadır.
Londra’ya iki saat uzaklıktadır ve
trenlerle, otobüs servisleriyle ya
da otoban bağlantısıyla kolayca
ulaşılabilir.

Kişiye özel bireysel yöntem
Üniversitemizde 3000 öğrenci
full-time kurslarda ve 2000
öğrenci part-time kurslarda
yer almaktadır. Şu anda
üniversitemizde 60 farklı ülkeden
gelen ve tüm kurslarımızdan
faydalanan 450 uluslararası
öğrencimiz vardır.

Üniversitemiz herkese karşı
hoşgörülüdür. Çoğu öğretmen
ve çalışanımız, öğrencilerle
çok iyi bir bağlantı kurmaya,
öğrencilerimizle ilgilenmeye
çaba göstermektedirler. Bütün
programlarımız İngiltere’den
ve yurtdışından gelen çeşitli
öğrencilerden oluşmaktadır ve bu
yüzden kurslarımızda hedefimiz
gerçek bir İngilizce eğitim
sunmaktır.

Kısa Dönem Kurslar

YÜKSEK LİSANS SEVİYESİ

Süreleri 1 dönem ile 1 sene arasında değişen
short semester courses (kisa dönem kurslar),
2-5 haftalık yaz okulları ve size özel tasarlanmış
English Plus courses (İngilizce kursları)
sunuyoruz. Sömestr programları ve yaz okulları
hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa
lütfen aşağıdaki linke bakınız:
www.aucb.ac.uk/studyabroad

Master of Art (Yüksek Lisans) bölümlerimiz bir
senelik tam zamanlı olarak sunuluyor:

HAZIRLIK SEVİYESİ
– Foundation Diploma in Art and Design or
Media (bir sene)
– Diploma in Photography (bir sene)
– Extended Diploma in Art and Design (iki sene)

LİSANS SEVİYESİ
Three year BA (Hons) degrees (Üç senelik
üniversite bölümleri):
– Oyunculuk
– Animasyon Yapımı
– Mimarlık
– Sanat ve Etkinlik Yönetim
– Ticari Fotoğrafçılık
– Kostüm ile Performans Tasarımı
– Dijital Medya Yapımı
– Moda Tasarımı ve Teknoloji
– Moda Çalışmaları
– Güzel Sanatlar
– Film yapımı
– Grafik Tasarım
– Resimlendirme
– İç Mimarlık ve Tasarım
– Medya ve Gösteri Sanatları için Makyaj
– Model Yapım
– Fotoğrafçılık
– Textiles
– Görsel İletişim

– Mimarlık: Uzamsal Uygulamalar
– Kostüm
– Çağdaş Gösterim - Performans
– Moda
– Güzel Sanatlar
– Grafik Tasarım
– Resimlendirme
– İnteraktif Medya
– Fotoğrafçılık
Aşağıdaki bölümlerimiz onaylandığı
takdirde 2013’ten itibaren öğrenci alımına
başlayacaktır:
– Animasyon Yapımı
– Sanat Yönetimi Uygulamaları
– Film Yapımı

ARAŞTIRMA /
DOKTORA DERECELERİ
MPHil ve PhD diplomasıyla sonuçlanan
araştırma dereceleri olan 3 senelik tam zamanlı
kurslar, University of the Arts London ile
işbirliğinde sunulur. Bu bölümler:
– Animasyon
– Fashion – Moda
– Film*
– Güzel Sanatlar
– Sanat Tarihi
– Fotoğrafçılık
– Uzamsal Uygulamalar*
*Onaylandığı takdirde açılacaktır.

PROGRESSION ROUTES
OF OUR COURSES
Pre-DEGREE LEVEL COURSES
Foundation (Media or Arts)
1 Year
Diploma (Photography)
1 Year
Extended Diploma
2 Years

UNDERGRADUATE
BA (Hons)
3 Years

POSTGRADUATE
MA
1 Year
MArch
2 Years
MPhil or PhD
3 Years

For full details of these courses please refer
to our website: aucb.ac.uk

Art University Bournemouth yaratıcılık
endüstrisinde uluslararası iyi bir isme sahiptir
Üniversitemiz, yaratıcılık
alanında olağanüstü bir üne
sahiptir ve sunduğumuz kursların
İngiltere’nin en iyi kursları
oldukları söylenmektedir.
Ulusal ve uluslararası tasarım
yarışmalarına katılan
öğrencilerimiz, bu yarışmaları
kazanıp başarılarını ve
yeteneklerini fuarlarda gösterme
imkanından faydalanıyorlar.

Yüksek düzeyde istihdam edilebilme
şansı ve başarıya ulaşan diplomalar
Üst düzeyde onaylanmış olan
ünümüz ve ismimiz mezun
olanlara kariyer geliştirme
imkanını sunuyor. Mezunların
çoğu, mezun oldukları alanda
kariyerlerine devam ediyorlar.
Örneğin, Photography mezunu
Wolfgang Tillmans, Birleşik
Krallık’ın en tanınmış sanat
ödülünü, ‘the Turner Prize’ ı,
kazandı ve yeni mezun olan
BA(Hons) Film Production
mezunu Simon Bysshe, Oscar ve
Bafta ödüllerini kazanan ‘The
Hurt Locker’ filminde çalıştı.

Tamamen sanat dallarının
bulunduğu bir üniversitede
okumanın önemli avantajlarından
biri ise, kursların birbirine destek
sağlamalarıdır. Mesela, oyunculuk
bölümünde okuyan öğrenciler,
film öğrencileri tarafından
yapılan filmlerde oynuyorlar ve
bazen filmde gereken kıyafetler
Kostüm kursu öğrencileri
tarafından, makyaj ise Makyaj
kursu öğrencileri tarafından
sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin %97.7’si üniversiteden mezuniyetlerini takip eden
6 ay içinde bir işe yerleşmektedirler (DHLE Report 2011).

ÖNCÜ, ALANINDA
UZMAN BİR OKUL

LONDRA’DAN DAHA
EKONOMİK

Güvenlik, öğrenci
hayatı ve destek

Konaklama

Bournemouth’ da yaşam Londra’dan daha
ekonomik olmakla birlikte, göreceli olarak
yaşamak için çok daha güvenli bir yerdir ve
çoğu öğrenciler bunu tercih etmektedirler.
Ayrıca, turizm burada en önemli servis
sektörü olduğundan, öğrenciler kolayca
part–time iş bulabilirler.

Kampüs alanında ve Kampüs dışında öğrenci
evleri vardır. Öğrenci evlerinde özel WC ve
duş ile donanmış tek kişilik odalar ve evde
kalan diğer öğrencilerle paylaşılan bir mutfak
bulunur. Üniversitenin konaklama servisi, tüm
dünyadan gelen öğrencilerimize konaklamada
veya öğrenci evleri bulmakta yardımcı olurlar.
Öğrenci evlerinin haftalık kirası £98-£120
arasında değişmektedir.

International Office, öğrencilerin
başvurularından mezuniyetlerine kadar
öğrencilere yardımcı oluyor. International
Academic öğretmenleri öğrencilere
kurslarındaki teorik koşullarına sahip
olmalarında yardımcı olabilirler.

Ücret ve indirim

Başvuru koşulları

Uluslararası (AB dışından) gelen öğrencilerimiz
için £1000’a kadar varan indirim sunuyoruz:

Üniversitemize başvuran öğrencilerin
yaratıcılık dalları ile ilgili çalışmalarını
barındıran bir dosya (portfolio) hazırlamaları
gerekiyor. İngilizce seviyesinin IELTS 5.0-6.5
ya da dengi (kurslara bağlı olarak istenilen
skor değişebilir) ve alanda gönüllülük
arzulamaktayız.

– 1 Ağustos’ a kadar ödeme yapılırsa £1000
indirimden faydalanma şansı sunuyoruz.
– Kurs boyunca hiç bir artış yapılmamaktadır
(kurs ücreti tüm kurs boyunca aynı
kalacaktır).
– £100 değerindeki havaalanı transferini
ücretsiz olarak sunuyoruz.
Üniversite harçları 2013 senesi için £9,600
ve £13,300 arasındadır. Bu ücretler, kurslara
göre değişkenlik göstermektedir. Aylık önerilen
harçlık ve konaklama ücreti aşağı yukarı
£600’ dur.

İngilizce’de okumak belki zor olabilir, bu
yüzden gelecek akademik kurslarınızı
kolaylaştırmak için, tüm mezunlara (İngilizce
ikinci dil veya üçüncü dil olan mezunlara)
bizim Pre-Sessional kurslarımıza katılmaya
tavsiye ediyoruz. Dil seviyesi ve vize hakkında
daha fazla bilgi dilerseniz lütfen web sitemize
bakınız ve bizimle irtibata geçmekten
çekinmeyiniz.

Yukarıdaki herhangi bir konu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen web sitemize göz atınız
veya bizimle irtibata geçiniz. Eğer bir uluslararası öğrencimizle irtibata geçmek isterseniz, bu isteğinizi bize
e-mail olarak atabilirsiniz.

International Office
Arts University Bournemouth
Poole, Dorset BH12 5HH
Tel +44 (0) 1202 363233
Fax +44 (0) 1202 363378
international@aucb.ac.uk
aucb.ac.uk
facebook.com/aucb.international

