SIKÇA SORULAN SORULAR
Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İtalya, Japonya ve Singapur’un da
bulunduğu 49 ülkeden üniversitelerle öğrenci değişim anlaşması vardır.
Avrupa’daki üniversitelere Erasmus programı ile giden öğrenciler
Avrupa Birliği fonlarından yararlanabilmektedir.
Öğrenciler bölümler arası geçiş yapabilir mi?
Merkezi yerleştirme sonucu Bilkent Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler,
daha sonra YKS puanlarının yerleşmeye yeterli olduğu bir başka bölüme
geçmek üzere başvuru yapabilir. Geçiş başvurusunda bulunacak bir öğrencinin
üniversite sınavına girdiği yıldaki YKS yerleştirme puanının, geçmek istediği
bölümün aynı yıldaki en düşük taban puanından daha yüksek olması
gereklidir. Öğrencinin geçmek istediği bölümün puan türü, kayıtlı bulunduğu
bölümünkiyle aynı veya farklı olabilir. Kayıtlı olduğu bölümde Kapsamlı,Tam
veya %50 burslu (indirimli) olarak okumakta olan öğrencilerin geçmek
istedikleri bölümde de aynı düzeyde burslu olarak devam edebilmesi için
öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıldaki YKS yerleştirme puanının, geçmek
istediği bölümün aynı yıla ve aynı burs (veya indirim) düzeyine ait taban
puanından daha yüksek olması ve kayıtlı bulunduğu bölümde henüz üçüncü
yarıyıl eğitimine başlamamış olması gereklidir. Bu koşulları sağlayan öğrenciler
burslarını koruyarak serbestçe bölüm değiştirebilir. Geçtikleri bölüme daha
üst bir burs düzeyinde de yerleşebilecek puana sahip olan öğrencilerin bursu
yükseltilmez. Kayıtlı bulunduğu bölümde üçüncü yarıyıl eğitimine başladıktan
sonraki bir tarihte geçiş başvurusu yapmak isteyenlerin veya yerleştirme
puanı, geçmek istediği bölümün aynı burs (veya indirim) düzeyine ait taban
puanından daha düşük olan öğrencilerin, geçiş başvurusu yapmadan önce
hazırlık programında geçirilen süre dahil kayıtlı oldukları bölümde o güne
kadar Bilkent Üniversitesi tarafından kendilerine sağlanmış olan tüm bursları
ve indirimleri yasal faizleriyle birlikte geri ödemeleri gereklidir. Bu öğrenciler
Kapsamlı,Tam veya %50 burstan veya indirimden yararlanamaz. Bölümler
arası geçiş yönergesine ilişkin ayrıntılara
https://w3.bilkent.edu.tr/www/universite-ici-bolumler-arasi-gecis-yonergesi/
adresinden ulaşabilirsiniz.
IB diplomasıyla geçiş yapılabilir mi?
Liseden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasıyla 2020 yılında mezun olup
Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilen ve kesin
kayıt sonrasında İngilizce Hazırlık Programı’ndan doğrudan muaf olabilen
öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu en az 30 olanlar,
aynı puan türüyle öğrenci alan ve puanlarının yerleşmeye yetmediği başka
bir bölüme geçmek için başvuru yapabilir.Ayrıntılar için lütfen Üniversite İçi
Bölümler Arası Geçiş Yönergesi’ne bakınız:
http://w3.bilkent.edu.tr/www/universite-ici-bolumler-arasi-gecis-yonergesi
Yan dal programı var mı?
Bilkent Üniversitesi’nde birçok bölümün yan dal programı vardır. Genel
not ortalaması 3,00 veya daha yüksek olan öğrenciler, birinci sınıfın
sonunda yan dal programına başvurabilir.Yan dal müfredatını tamamlayan
öğrencilere ana dal diplomasıyla birlikte yan dal sertifikası verilir.
Çift ana dal yapılabiliyor mu?
SAY puan türüyle yerleşmiş öğrencilerden birinci sınıf sonunda genel
not ortalaması 3,30 veya daha yüksek olanlara Fen Fakültesi’nin
Fizik ve Matematik bölümlerinde ikinci ana dal yapma olanağı
sunulmaktadır. Dileyen öğrenciler, bölümlerinde birinci yıllarını
tamamladıktan sonra ikinci ana dal yapmak üzere başvurabilir.
İkinci ana dal yapan öğrenciler, her iki ana dalın programını
tamamladıklarında çift diplomayla mezun olur.
Yaz Okulu yıllık eğitim ücretine dahil midir?
Yaz Okulu’nda ders almak tercihe bağlıdır; ders almayı tercih eden
öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerin kredilerine göre ayrı ücret öder.
Eğitim ücreti bursları ve indirimleri Yaz Okulu ders ücretleri için de
geçerlidir.
Akademik konularda öğrenciler kimden yardım alabilir?
Bilkent Üniversitesi’nde öğretim elemanlarının kapıları öğrencilere
hep açıktır. Öğrenciler ders dışında da hocalarıyla görüşebilir, düşünce
alışverişinde bulunabilir. Ayrıca, her öğrencinin bir akademik danışman
öğretim elemanı vardır. Akademik danışmanlar ders seçimleri, stajlar,
değişim programları ve lisansüstü çalışmalar gibi konularda öğrencilere
yol gösterir.
Bilkent diploması nerelerde geçerlidir?
Bilkent, diploması dünyanın her yerinde kabul gören, uluslararası
standartlarda bir üniversitedir. Bilkent Üniversitesi mezunları,
diplomalarıyla birlikte, eğitim programları ve derslerin düzeyi
konusunda bilgiler içeren İngilizce bir Diploma Eki de almaktadır.

İstediğimiz zaman üniversiteyi ziyaret edip bilgi alabilir miyiz?
Üniversite adayları ve aileleri istedikleri zaman Bilkent Üniversitesi’ni
ziyaret edebilir. Üniversitenin İletişim Ofisi’nden randevu alındığında
Bilkentli rehber öğrenciler ziyaretçilere eşlik eder, kampüsü
gezdirir, üniversiteye ilişkin bilgiler aktarır ve öğretim elemanlarıyla
görüşmelerine yardımcı olur.
Burslar herhangi bir durumda kesilebilir mi?
Tam ve %50 burslardan (indirimlerden) yararlanmanın süresi İngilizce
Hazırlık Programı’nda azami 2 yıl, hazırlık sonrası lisans programında
azami 6 yıldır. Lisans eğitimi 6 yılın ötesine uzayan öğrenciler
bu burslardan (indirimlerden) yararlanamaz. Kapsamlı Burs’tan
yararlanmanın azami süresi ise İngilizce Hazırlık Programı’nda 2
yıl, hazırlık sonrası lisans programında 5 yıldır. Lisans eğitimi 5 yılın
ötesine uzayan Kapsamlı Burslu öğrencilerin bursu, altıncı yıl başında
Tam Burs’a dönüşür. Kapsamlı, Tam ve %50 burslar (indirimler),
öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini almaları ve derslerine
düzenli devam etmeleri koşuluyla, azami burs süresi boyunca kesintisiz
devam eder; düşük not ortalaması veya ders tekrarı gibi konulardan
etkilenmez. Normal ders yükünün altında ders alan veya kayıtlı
oldukları bir ya da daha çok sayıda derse devam etmeyen öğrencilerin
bursları (indirimleri) askıya alınır. Derslere düzenli devam etmeye
başlamaları durumunda bursları tekrar açılır.
Kapsamlı Burs almak için ne gerekir?
Bilkent Üniversitesi’ne Tam Burslu (Burslu) olarak yerleştirilen
öğrencilerden 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması, yerleştirilmiş
olduğu SAY, EA veya SÖZ puan türünde 10.000 veya daha iyi olanlar
ile DİL puan türünde 250 veya daha iyi olanların bursu, üniversiteye
kayıt sırasında doğrudan Kapsamlı Burs’a yükseltilir.
Eğitim ücreti taksitlendirilebiliyor mu?
Yarıyıl eğitim ücretleri, anlaşmalı bankaların onay vermesi koşuluyla, 4
taksite bölünebilir; ayrıca %2 işlem ücreti alınır.Yarıyıl başlarında kredi
kartıyla tek çekim yapılarak ödeme olanağı da bulunmaktadır. Ancak
kredi kartıyla gerçekleştirilen ödemeler taksitlendirilmez.
İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olma şartları nelerdir?
Bilkent’e yeni kayıt yaptıran öğrenciler, üniversitenin iki aşamalı
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na (Proficiency in Academic
English - PAE) girer. Bu sınavda başarılı olanlar, İngilizce Hazırlık
Programı’ndan muaf olarak doğrudan eğitimlerine başlar. Bağımsız
kurumlarca verilen IELTS Akademik ve TOEFL iBT sınavlarının birinde
üniversitenin ölçütlerine göre geçer not almış öğrenciler de İngilizce
Hazırlık Programı’ndan muaftır. Bu sınavlar, Bilkent Üniversitesi’nin
belirlediği merkezlerde ve tarihlerde alınmış olmalıdır. Söz konusu
sınavlara girecek öğrenciler, sınav tarihinden en az 21 gün önce Bilkent
Üniversitesi’ne sınav kayıt belgelerini ibraz etmiş olmalıdır. İngilizce
yeterlik esaslarıyla ilgili ayrıntıları http://prep.bilkent.edu.tr/dis-sinavlar-ileyeterlilik adresinden inceleyebilirsiniz.
İngilizce Hazırlık Programı’nın süresi kaç yıldır?
İngilizce Hazırlık Programı’nda her öğrenci kendi bilgi düzeyine
uygun bir aşamadan İngilizce öğrenmeye başlar. Programı başarıyla
tamamlayıp PAE sınavını geçen öğrenciler, bölüm derslerine kayıt
yaptırarak eğitimlerine devam eder. Hiç İngilizce bilmeyenler için
bu programın normal süresi bir yıldır. Başarısızlık nedeniyle ders
tekrarlayan öğrenciler için süre dört yarıyıla kadar uzayabilir.
Programa ara seviyelerden başlayıp PAE sınavını bir yarıyıl sonunda
geçen öğrencilerin, ikinci yarıyılda bölümlerine başlamaları da
mümkündür.
Derslerin tümü İngilizce mi?
Bilkent Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizcedir. Türkçe, Türkiye Tarihi
ve İngilizce dışındaki yabancı dil dersleri hariç bütün dersler İngilizce
okutulur. İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nde
bazı dersler Fransızcadır. Hukuk Fakültesi’nin Türk hukukuyla ilgili
dersleri ise Türkçe işlenir.
Hangi yabancı diller seçmeli ders olarak alınabilir?
Seçmeli dil derslerine Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça,
Çince ve Japonca örnek gösterilebilir. Öğrencilerin istediği herhangi
bir dilin dersi de üniversite tarafından açılabilir; bunun için bir sınıf
oluşturacak çoğunluğun sağlanması yeterlidir.
Değişim programlarıyla yurt dışına gidilebiliyor mu?
Başarılı öğrenciler, değişim programına katılarak üçüncü sınıfın bir
yarıyılını veya tamamını yurt dışındaki anlaşmalı bir üniversitede
okuyabilir. Bilkent Üniversitesi’nin, aralarında ABD, Kanada, Almanya,
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