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Fransa’dan üniversite kabulleri gelmeye başladı
Yükseköğrenimine Fransa’da devam etmek isteyen İzmir
Saint-Joseph Lisesi son sınıf öğrencilerinin yaptığı başvuruların sonuçları bu yıl Mart ayından itibaren gelmeye başladı.
Bugüne kadar başvuruda bulunan 71 öğrenciden 15’ine Fransa’daki çeşitli üniversitelerden kabul mektupları geldi.
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Öğrenciler başvurularını tek alanda 3 farklı üniversiteye ya- Montpellier
pıyor. Başvuru dosyaları okullara tercih sırasına göre gönde- Montpellier
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riliyor. Öğrenci eğer ilk tercih ettiği üniversite tarafından
kabul edilirse dosya diğer üniversitelere gönderilmiyor. Eğer
ilk tercih edilen üniversite başvuruyu kabul etmezse başvuru
dosyasını 2.sıradaki üniversiteye gönderiyor. 2. üniversitenin
de başvuruyu kabul etmemesi durumunda bu işlem bir kez
daha tekrarlanıyor ve başvuru dosyası 3.üniversiteye gönderiliyor. Öğrencilerin ilk tercih ettikleri üniversiteye girebilmeleri için bu sıralamanın dikkatle yapılması gerekiyor.

Montpellier

Montpellier

Psikoloji

Montpellier

Montpellier

Sosyoloji

Paris

Pierre et Marie Curie Bilgisayar Bil.

Rouen

Rouen

Biyoloji

Rouen

Rouen

Ekonomi *

Paris

Sorbonne

Ekonomi *

Paris

Sorbonne

İletişim

Strasbourg

Strasbourg

Psikoloji

Başvuruları kabul edilen öğrencilerin gidecekleri üniversite
* 2 öğrenci
ve şehirler yandaki tabloda belirtilmektedir.
** 31 Mart itibariyle geçerli listedir.

Bursiyerimiz Lyon’da
“Yuvaya Dönüş Projesi”nin ilk bursiyeri olan Berna Uğur Lyon’daki ilk ayını doldurdu. Cavilam Dil Okulu’nda dil eğitimi ve ECAM Mühendislik Okulu’na bağlı Le Groupe Scolaire aux Lazaristes okulunda öğretmenlik stajı yapma imkanı bulan bursiyerimiz Berna 3 Mart’ta
staja başladı. Mayıs sonunda stajını ve eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönecek olan Berna Uğur önümüzdeki eğitim öğretim yılında İzmir Saint-Joseph Lisesi’nde
öğretmenliğe başlayacak.
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Özel Piri Reis Okulları Tanıtım Günü’ne katıldık

Özel Piri Reis Okulları’nın 5 Mart 2017 Pazar günü Güzelbahçe ve Karşıyaka kampüslerinde düzenlenen okul tanıtım gününe katıldık.
Etkinlik kapsamında okula gelen veli adaylarına hem vakfımızı tanıttık, hem de Piri Reis Okulları’ndan mezun olduktan sonra İzmir Saint-Joseph Lisesi’ne devam edip üniversiteyi Fransa’da okumak isteyen öğrencilere vakfımız
tarafından verilen destekler hakkında bilgi verdik.

Dünyanın en iyi öğrenci şehirleri
Her yıl dünyanın en iyi eğitim kurumları, üniversiteleri, yüksek lisans programları ve öğrenci şehirleri ile
ilgili bilgiler sunan QS sıralamaları hem öğrenciler, hem de uluslararası eğitim kurumları için önemli bir
gösterge olarak kabul ediliyor. QS Dünyanın En İyi Öğrenci Şehirleri sıralamasında 2017 yılının ilk 3 şehri
sırasıyla Montreal, Paris ve Londra oldu. Son 4 yıldır ilk sırada yer alan Paris, bu sene birinciliği Montreal’e
kaptırdı.
Bu sonuca endekste yapılan değişikliğin önemli bir etkisi olduğu görülüyor. Altı ana kategoride uluslararası
öğrencilere en iyi şehirleri gösteren endekste bu kategorilerde 2016 yılına kadar üniversite sıralamaları,
uluslararası öğrenci çeşitliliği, işveren faaliyetleri, tercih edilme ve ekonomik olması göz önüne alınırken,
2017 yılında sıralamaya öğrenci görüşü kategorisi de eklenmiştir.
Listede ayrıca daha önceleri 75 iken bu yıl dünya çapında 100 öğrenci şehri ele alınmıştır. Şehir seçimlerinde
nüfusun en az 250.000 olmasına ve o şehirde en az iki üniversitenin QS dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında yer almasına dikkat edilmiştir. İlk
100 içerisinde ikinci sıradaki Paris’ten başka Fransa'dan 4 şehir bulunuyor.
Bunlar sırasıyla Lyon (34), Toulouse (68), Montpellier (90) ve Lille (97) şehirleri. Türkiye’den ise ilk 100’de İstanbul 71., Ankara 81. Sırada yer alıyor. Diğer
şehirler için tıklayınız.
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