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Uluslararası Öğrenciler için Başarının Geçidi
Güzel ve güvenli banliyö kampüsünü
birkaç sevilen büyükşehir bölgesine
erişimle birleştiren TCNJ’nin konumu,
öğrencilerin her iki tür çevreden
yararlanmalarına olanak sağlar. New
York City’den 60 mil (95 km),
Philadelphia’dan 35 mil (55 km),
Princeton NJ’den 10 mil (15 km) ve
New Jersey Eyalet Başkentinden 5 mil
(8 km) mesafedeyiz. Ayrıca, Başkent
Washington da otomobille sadece 3.5
saatlik bir mesafededir.
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Stajyerlikler

Yedi Fakültemiz

Konumumuz

Dünyanın en iyi üniversite ve
yüksek okullarından birçoğu
Amerika Birleşik Devletleri’ndedir.
New Jersey eyaleti de dünya
klasında eğitimi elverişli, değerli ve
makul ücretli yapan yüksek
öğrenim kurumlarından birine ev
sahipliği yapmaktadır.
Uluslararası öğrenciler için ABD’nin
sunduğu geniş kapsamlı olanaklara
erişim sağlayan, TCNJ’den daha iyi —
ve daha ekonomik— bir kurum
bulamazsınız. Ülkemizin önde gelen
işverenlerinden ve lisansüstü eğitim
kurumlarından itibar gören TCNJ
eğitimi, öğrencilerimizin lisansüstü
çalışmalarına ve kariyerlerine kapıları
açar.
Öğrenciler, TCNJ’de bulundukları süre
içinde öğretim üyeleriyle araştırma
projeleri üzerinde doğrudan birlikte
çalışırlar ve diğer pratik deneyimleri
kazanırlar. Toplum Katılımlı Öğrenim
derslerimiz, öğrencilerin sınıfta
öğrendiklerini, çevredeki topluma yarar
sağlayan pratik deneyimlerde
uygulamaya geçirmelerine yardım eder.
Birleşik Devletler ve diğer ülkelerdeki
olağanüstü stajyerlik olanakları da
öğrencilerimize ayrı bir özellik
kazandırır. TCNJ öğrencileri,
öğrendikleri ile çevreleri arasında sürekli
bağlantı kurarak, işverenler ve lisansüstü
okullar tarafından yüksek değer biçilen
yetkinlikler kazanmaktadır.

Bir Bakışta

More than 80 percent of our students
participate in internships or practicums
to gain real-world experience and
explore career interests. With support
from our Career Center, these students
complete two or three internships on
average.
Mentör İle Lisans Öğrencisi
Deneyimi (MUSE)

Her yıl yaklaşık 100 lisans öğrencisi
yaratıcı projeler üzerinde araştırma veya
işbirliği yapmak üzere neredeyse 50
öğretim üyesiyle birlikte çalışırlar. Kendi
alanlarında uzman öğretim üyelerinin
kanatları altında yeni teknolojiler
geliştirir, yenilikçi çalışmalar yaratır ve
bilimsel bulgularını hakemli dergilerde
yayınlarlar.
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6200 lisans öğrencisi
7 fakülte
50 lisans programı
24 lisansüstü programı
200+ öğrenci kuruluşu
120 hektarlık kampüs
39 ana bina
14 öğrenci yurdu
20+ bilgisayar laboratuarı
Konser Salonu ve Sanat Galerisi
Sınıfta ortalama 22 öğrenci
13:1 öğrenci-öğretim üyesi oranı
Sanat ve İletişim
İşletme*
Eğitim
Mühendislik**
Hümaniter ve Sosyal Bilimler
Hemşirelik, Sağlık ve Egzersiz Bilimi
Fen

*AACSB International akreditasyonlu
**ABET akreditasyonlu programlar

Öğrencilerimizin Mezun olduktan
sonra gittikleri yerler…

Başlıca Lisansüstü Okullar

Columbia University
New York University
University of Pennsylvania
The College of New Jersey
University of Medicine and Dentistry
of New Jersey

Başlıca İşverenler

PricewaterhouseCoopers
Bank of America/Merrill Lynch
Deloitte
Ernst & Young
Johnson & Johnson

U.S. News & World Report dergisine göre …
TCNJ, ABD’nin kuzey bölgesindeki bir numaralı
kamu kuruluşudur—ve kurulduğu tarihten beri
bu saygın konumunu elinde tutmaktadır.
Bölgenin en iyi 10 üniversitesi arasındaki
sadece iki kamu kuruluşundan biriyiz.

TCNJ’nin Uluslararası
Öğrencilerine Destek
Uluslararası öğrenciler, lisans öğrenimi
deneyimlerini zenginleştirecek
program ve kişilere ilk günden
erişebilirler.
Küresel Katılım Merkezi

iss.pages.tcnj.edu/
Bu merkez, TCNJ’deki uluslararası
öğrencilere destek sağlamanın yanı sıra,
aralarında diğer ülkelerde öğrenim
görme, uluslararası stajyerlikler,
akademik araştırma projeleri ve
öğretim üyelerinin liderliğinde seyahat
programlarının da bulunduğu
uluslararası öğrenci deneyimlerini
düzenler. Son yıllarda, öğrenci
alışverişinde, TCNJ’deki uluslararası
öğrenci sayısında ve öğretim
üyelerimizle dünya genelindeki
bilimciler arasındaki işbirliği
çalışmalarında önemli miktarda artış
görmekteyiz. Uzman personelimiz
öğrencilere göçmenlik belgeleri,
oryantasyon ve konaklama ataması ve
akademik hedeflerini karşılayacak
doğru dersleri seçme gibi konularda
öğrencilere yardım eder. Küresel
Katılım Merkezi ayrıca, kültür
gecelerinin yanı sıra iletişim ve liderlik
konularında çalıştaylar gibi çeşitli
etkinliklere ev sahipliği yapar.

Giriş Gereklilikleri
• Ortak Başvuru
www.commonapp.org
• Standart Test Sonuçları
(SAT veya ACT test puanları tercih edilir)
• Ana diliniz İngilizce değilse TOEFL
veya IELTS puanları gereklidir*
• Tüm transkriptlerin asılları veya
tescilli kopyaları; yabancı dildeki
transkriptler için onaylanmış bir
acente tarafından çeviri ve/veya
değerlendirme yapılması gerekebilir.
• Başvuru Ücreti
• Uluslararası Öğrenci Kabul Kitapçığı
* Minimum gereklilikler yerine getirilmezse,
başvuran öğrenciler Üniversitenin ESLAS
Enstitüsüne (yukarıya bakınız) uygun
oldukları takdirde Koşullu Giriş için kabul
edilebilirler.

İkinci Dil Olarak İngilizce ve
Amerikan Çalışmaları Enstitüsü
(ESLAS) esl.pages.tcnj.edu

Bu yabancı dilde eğitim programı, ana
dili İngilizce olmayan öğrencilere
Amerikan kültür ve İngilizcesi
konularındaki bilgilerini geliştirirken
üniversite kredisi elde etme olanağını
sağlar. Küçük çaplı gruplar içindeki
çalışmaların, derslerin ve kültürel
programların bir karışımından oluşan
bu deneyim, öğrencileri TCNJ’de veya
diğer Amerikan yüksek öğrenim
kurumlarında başarılı olmaya hazırlar.

Başvuru İçin Son Tarihler
Birinci Yıl Öğrencileri
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Erken Karar—15 Kasım
Sonbahar Girişi—15 Şubat
İlkbahar Girişi—1 Kasım
Yedi Yıllı Tıp ve Optometri
Programı—1 Aralık**

**Bu programdaki öğrencilerin tıp fakültesine girene
kadar ABD vatandaşı olmaları veya daimi oturma
izni almaları şarttır.

Yatay Geçişler

• Sonbahar Girişi—15 Şubat
• İlkbahar Girişi—1 Kasım
Sanat ve Müzik bölümlerine başvuru için
diğer son tarihler çevrim içinde bulunabilir.

Katılan öğrenciler, film gösterileri ve
sosyal toplantıların yanı sıra, ABD’de
bir lisans öğrencisi olarak başarılı
olmak için gerek duyacakları
becerilerin pratiğini yaparlar. İngilizce
gramer ve sözdizimi kurallarını öğretir,
not tutma, tartışma, sunu yapma,
yazma ve dinleme becerilerinin yanı
sıra kültürel olarak uygun davranışları
belirleme ve yorumlama yetkinliklerini
geliştiririz.

Bizimle İletişim
Bizi çevrim içinde tanıyın:
admissions.pages.tcnj.edu
Ziyaret olanakları için:
admissions.pages.tcnj.edu/visit
Office of Admissions (Kabul Ofisi)
Attn: International Admissions
P.O. Box 7718
Ewing, NJ 08628-0718 ABD
+1.609.771.2131
tcnjinfo@tcnj.edu
Daha fazla bilgi için:
Kevin C. Fay
Kayıt İşleri Direktör Yardımcısı
+1.609.771.3213
Kevin.Fay@tcnj.edu

