Velilere yönelik bilgiler
Çocuğunuz University of Worcester’da dünya çapında büyük itibar gören saygın bir İngiliz eğitimi
alacaktır.
Kadim ve tarihi Worcester şehri, sıcak insanlarıyla yaşamak için ideal, aile duygusu hissettirecek
kadar küçük ve çok sayıda sosyal faaliyet seçeneği sunacak kadar büyük bir yerdir.
Bir ebeveyn olarak elbette ki çocuğunuzun eğitimini destekleyeceksiniz. Çocuğunuzun yurt dışında
eğitim gördüğü süre içinde emin ellerde, güven içinde ve mutlu olmasını sağlamak isteyeceksiniz.
Daha da önemlisi, çocuğunuzun kendi hayatı için dünyanın her yerinde kullanabileceği bir diploma
temin edeceklerine, sağlam bir kariyer zemini ile büyük umutlarla dolu bir geleceğin temelini attığına
emin olmak istersiniz.
University of Worcester olarak bu dileklerinizin tümüne cevap veriyor, ayrıca giderek büyüyen
uluslararası öğrenciler toplumumuza muazzam bir destek ve sıcak bir karşılama sunuyoruz.

Çocuğunuz Neden Birleşik Krallık’ta Eğitim Görmeli?
Birleşik Krallık’ta eğitim görmek çocuğunuzun İngilizcesini muazzam ölçüde geliştirmekle kalmayacak,
aynı zamanda dünya çapındaki kariyer beklentilerini yükseltip mevcut en iyi eğitim ve kaynaklardan
yararlanmasını sağlayacak ve ona yaşam boyu hatırlayacağı muhteşem bir deneyim kazandıracaktır.
İngiliz eğitimine yatırım yapmak, çocuğunuzun geleceğine yatırım yapmak demektir. University of
Worcester’da çocuğunuza attığı her adımda destek oluyoruz.

Neden University of Worcester’ı Seçmelisiniz?
Worcester geleneksel bir İngiliz Üniversitesinin bütün imkânlarına sahiptir. Tarihi boyunca
öğrencilerine üstün vasıflar kazandırmıştır. Üniversitemiz öğrenim, araştırma ve çağdaş yaşam için
mevcut olan son teknolojiye yatırım yapmış olup gerek yaşamak gerekse öğrenim görmek için
emniyetli ve eğlenceli bir ortam sunmaktadır.
Sahip olduğumuz zengin öğrenim ortamı Üniversitemizin gurur kaynağıdır. Uluslararası öğrenciler
merkezinden bir danışman, öğretim kadromuzun bir üyesi veya salt bir başka öğrenci olsun; ihtiyacı
olduğunda çocuğunuza yardımcı olacak birileri daima vardır.
Çocuğunuz Worcester’da öğrenim görmeyi tercih ettiği takdirde, burada geçirdiği zamandan en iyi
şekilde istifade etmesini ve gurur duyacağı bir akademik eğitim almasını sağlamak için elimizden
geleni yaparız.

Kampüste yüksek kaliteli konaklama imkânı

Mükemmel ve güvenli konaklama hizmetimiz çocuğunuzun bu tarihi şehirde konforlu bir şekilde ve
güven içinde konaklamasını sağlayacaktır.
Üniversitemizde 1000’i aşkın tek kişilik modern ve öğrencilere özel olarak yapılmış yurt odaları
mevcuttur. Çok sayıda odanın kendi banyosu vardır ve odaların hepsinde öğrencilerin yemeklerini
kendilerinin hazırlayabileceği tesisler bulunmaktadır. Öğrenci Asistanları öğrencilere yol gösterip
kendilerine yardımcı olmakta, güvenlik ekibi günde 24 saat kampüste görev yapmaktadır.

Emniyetli ve sıcak bir şehir
Worcester hareketli bir şehir merkezinin avantajlarını geleneksel bir İngiliz kasabası ile birleştiren,
renkli kır manzaralarına sahip, nehir kıyısında güzel bir kenttir.
Semalarında yükselen 900 yıllık katedral kuleleri, parke taşlı sokakları ve Tudor döneminden kalma
güzel binaları ile tarihle iç içe bir şehirdir. Şehirdeki çok sayıda restoran, dükkân ve manav kampüse
yürüyüş mesafesindedir; dolayısıyla öğrenciler arabaya ihtiyaç duymaksızın rahatlıkla etrafı
gezebilmektedir.
Worcester Birleşik Krallık’ın merkezinde, Londra ve Birmingham şehirleri ve bu şehirlerin hava
alanlarına yalnızca birkaç saat uzaklıktadır. Dolayısıyla çocuğunuz hem Birleşik Krallık içerisinde
seyahat edip hem de kolayca Worcester’a dönebilir.
Birleşik Krallık’ta öğrenim gören çocuğunuzun geri döndüğünde size anlatacak çok şeyi olacak.
Çocuğunuzu Üniversitemizde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyor, kendisini desteklediğiniz için sizlere
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ÖNEMLİ GERÇEKLER
Öğrencilerimizi destekliyoruz - uluslararası öğrenci merkezimiz, öğrenci hizmetlerimiz ve dil
merkezimiz daima yardıma hazırdır
Birleşik Krallık çok kültürlü bir ülkedir - çok sayıda ibadet yeri ve giderek büyüyen bir yabancı
topluluğu vardır
Worcester’da suç oranı düşüktür
Çocuğunuzla irtibatınız kopmaz - Çocuğunuzun odasında internet erişimi olacaktır; bunun
dışında postane, uygun telefon tarifeleri ve mükemmel bir ulaşım ağı mevcuttur
Uluslararası Öğrenci Merkezi Londra ve yakınlarındaki Stratford-Upon-Avon gibi şehirlere
kültür gezileri düzenlemektedir.

