BASIN BÜLTENİ
Liseliler yaz okulunda üniversiteli oluyor!
Türkiye’nin dört bir yanından lise öğrencileri, Özyeğin
Üniversitesi’nin düzenlediği Yaz Okulu Programı sayesinde gerçek
bir üniversite deneyimi yaşama fırsatı yakalıyor. Özyeğin
Üniversitesi gelecekte okumak istedikleri bölümü ve üniversite
ortamını yakından tanımak isteyen gençlerin başvurularını
bekliyor.
Evrensel değerlerle donatılmış gençler yetiştirmeyi hedefleyen Özyeğin Üniversitesi, bu yıl
altıncı kez “Liseliler için Yaz Okulu” programını düzenliyor. Akademik eğitimin yanı sıra
sosyal aktivitelerin ve spor etkinliklerinin de olduğu program kapsamında lise öğrencileri
360 derecelik tam bir kampüs deneyimi yaşıyor. 24 Haziran - 08 Temmuz ve 15 Temmuz
- 29 Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde gerçekleştirilecek olan programa katılmak için
son başvuru tarihi 01 Mayıs.
Merak edilenleri deneyimle fırsatı
Lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin yaz dönemini en verimli şekilde
değerlendirebilmeleri hedefiyle kurgulanan iki haftalık programa katılanlar, gelecekte
okumak istedikleri bölümü yakından tanıma fırsatı yakalıyor. Bölüm konusunda kararsız
olan ya da kampüs hayatının nasıl olduğunu merak eden gençler de bu deneyim sayesinde
akıllarındaki tüm sorulara cevap bulabiliyor. Özyeğin Üniversitesi ayrıca, ‘eğitimde fırsat
eşitliği’ felsefesi doğrultusunda, Lise Yaz Okuluna başvuran öğrencilere akademik
başarılarını ve ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak burs desteği de sağlıyor.
Özyeğin Üniversitesi’nin Liseler İçin Yaz Okulu, 10 saati İngilizce, 27 saati akademik
dersler, 15 saati ise seçmeli dersler ve atölye çalışmaları olmak üzere toplam 52 saatten
oluşuyor. Derslerin tamamı Özyeğin Üniversitesi akademisyen kadrosu tarafından veriliyor.
Kamp süresince öğrencilere üniversitede okumak isteyecekleri mesleklere yönelik
derslerden, kişisel gelişim atölyelerinde hayat boyu kullanabilecekleri uygulamaları
deneyimlemeye, yabancı dil bilgilerini geliştirmekten, öğretici sosyal ve sportif aktivitelere
katılmaya kadar pek çok olanak sunuluyor. Programa katılmaya hak kazanan öğrenciler,

yurtlar da dahil olmak üzere derslerin yapıldığı Çekmeköy Kampüsü’nün tüm imkanlarından
yararlanabiliyorlar.
İki hafta boyunca liseli öğrencilere tüm üniversite yaşamını deneyimleme imkânı sunan Yaz
Okulu’na başvurmak için http://liseyazokulu.ozyegin.edu.tr adresindeki online başvuru
formunun doldurulması gerekiyor.
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Özyeğin Üniversitesi hakkında
Yaşamla iç içe, araştırmacı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermek amacıyla kurulan
Özyeğin Üniversitesi, katma değer yaratan, yenilikçi eğitim modeli ile öğrencilerinin yükselen mesleklerde
derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri kullanımında yetkin, girişimci, derslerde
ve gerçek dünyada kazandığı donanım ve deneyimler ile çevresinde ve çalışacağı kurumlarda fark yaratan bireyler
olarak mezun olmalarını hedefliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan ‘Girişimci
ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde son altı yıldır ilk 10’da yer alan Özyeğin Üniversitesi, başarılı öğrencinin şartları
ne olursa olsun iyi bir eğitime ulaşabilmesi gerektiğine inanıyor. 2017-2018 akademik yılında kayıtlı lisans
öğrencilerinin yüzde 86’sı burslu öğrenim gören Üniversite, 6 fakülte ve 2 yüksekokul çatısı altında toplam 23
lisans programı; 3 enstitü bünyesinde 31 lisansüstü programıyla eğitim veriyor. Çekmeköy’de bulunan
kampüsünde, toplam 280 bin metrekare alanda öğrencilerini hayata hazırlıyor.
www.ozyegin.edu.tr

