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CONWAY ARKANSAS HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:
Conway bölgesi yakın bir tarihte Kiplinger yayın organınca Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamak 
veya üniversite eğitimi almak için en uygun 7. şehir seçilmiştir. Arkansas’ın merkezinde 60.000’den 
fazla insanın yaşadığı, hızla gelişen bir şehir olan Conway, eyalet başkenti Little Rock’ın 40 kilometre 
kuzeyinde, Ozark Dağları ve Arkansas Nehri yakınında ulaşımı son derece kolay bir yerdedir. Arkansas 
eyaleti, eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın doğum yeri olmakla birlikte Walmart, Tyson ve Acxiom gibi 
çok uluslu şirketlerin genel merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır. Öğrencilerimiz küçük bir şehirde 
yaşamanın sıcaklığına ilaveten eyaletin dört bir yanına yayılmış nehirlerin, göllerin ve dağ yollarının 
kısacası dogayla iç içe olmanın tadını çıkarabilirler. Üniversitemizin içinde bulundugu Conway şehri 
pek çok büyük şehre de yakın konumdadır: Memphis, Dallas, Kansas City, St. Louis ve New Orleans.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BURSLAR
Uluslararası Öğrenci Başarı Bursu: Bu burs UCA’de lisans eğitimine güz döneminde başlayan 
yeni öğrenciler içindir. Burs maksimum 8 yarıyıl boyunca olmak kaydıyla bir lisans derecesini 
tamamlayana dek verilir. Toplam burs miktarı 16.000 USD olup, dönem başına 2.000 USD 
verilmektedir. Kabul ve burs için gerekli tüm belgelerin 31 Mart’a kadar ofisimize gönderilmesi 
gerekmektedir. 

Yabancı Öğrenci Kampüs İndirimi : Üniversite yurtlarında yaşayan tüm yabancı öğrenciler, eyalet 
dışı öğrenim ücretlerine eşit miktarda bir indirim alırlar. Bu indirim 15 kredi saati için yaklaşık 3,500 
USD olmaktadır. 

Global Vatandaş Bursu: Bu burs sadece eğitimine UCA’de devam etmekte olan yabancı öğrenciler 
içindir. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler, yabancı öğrenci öğrenim ücretleri de dahil olmak 
üzere, iki dönemi geçmemek kaydıyla, dönemlik 12 kredi lisans dersi veya 9 kredi yüksek lisans 
dersi karşılığı burs alacaklardır (güz ve bahar dönemleri için yaklaşık 7.720 USD tekabül eder). Çok 
sayıda öğrencinin başvurduğu bu bursun değerlendirme sürecinde başvuranların not ortalamasına, 
başvuru mektubuna, UCA öğrenci derneklerindeki liderlik ve/veya gönüllülük deneyimine ve tavsiye 
mektuplarına bakılır. 

GLOBAL ÖĞRENME VE 
KATILIM MERKEZİ
ÖNDE GELEN PROGRAMLAR 
İşletme
Finans / Ekonomi / Muhasebe
Bilgisayar Bilimi ve Bilgisayar Mühendisliği
Biyoloji/Tıp Fakültesine Hazırlık
Hemşirelik
Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Egzersiz ve Spor Bilimleri

Pazarlama Yönetimi
Yönetim Bilgi Sistemleri
Müzik
Siber Güvenlik
Ölçme ve Veri Analitiği
Film
Fizik Tedavi



2022-2023 TAHMİNİ ÖĞRENİM MALİYETİ *
Üniversite Yurtlarında Yaşayan Uluslararası Öğrenciler için

Eyalet İçi Öğrenim ve Katkı Ücretleri 
Eyalet Dışı Öğrenim ve Katkı Ücretleri
Uluslararası Öğrenci Ücreti
Sağlık Sigortası
Konaklama ve Yemekler (çift kişilik oda)**
Kitaplar

Toplam
Eyalet Dışı Eğitim İndirimi 

$28.420
-$7.070

Toplam Yıllık Ücret  $21.350

$9.850
$7.070
 $500

$1.430
 $8.370
$1.200

2022-2023 Akademik Yılı

Dönemlik 15 Kredi Lisans Dersi üzerinden herşey dahil

Tahmini yıllık katılım maliyeti $21.350 
* Bu rakamlar tahminidir ve değişebilir. Bütün bölümler için kredi başına ders ücreti aynı olup, bazı bölümlerde katkı ücretleri daha yüksek olabilir. 

** Ortalama konaklama ve yemek maliyeti. Nihai maliyet oda müsaitlik durumuna ve öğrencinin tercihlerine bağlıdır. 

LİSANS EĞİTİMİ KABUL KRİTERLERİ

• 4.0 üzerinden en az 2.50 not ortalaması ile 
lise transkripti

• SAT/ACT puanları başvuru için gerekli 
değildir, ancak İngilizce yeterliliğini 
göstermek için kullanılabilir. Test sonuçları 
üniversitemize doğrudan test kurumu 
tarafından gönderilmelidir. ACT için UCA okul 
kodu: 0118, SAT için UCA okul kodu: 6012 

• $50 başvuru ücreti
• Lise diploması veya lise mezuniyet belgesi ve 

İngilizceye çevirisi
• İngilizce Yeterlilik Test sonucu: TOEFL iBT: 61, 

iELTS: 6.0, Duolingo 95
• Mali yeterlilik beyanı ve banka mektubu

BAŞVURU TARİHLERİ:
Güz Dönemi (Ağustos-Aralık): 10 Temmuz 

Bahar Dönemi (Ocak-Mayıs): 1 Aralık 
Yaz Dönemi (Haziran – Ağustos): 15 Nisan

BAŞVURU İÇİN: admissions.uca.edu/apply



1907’de kurulan Central Arkansas Üniversitesi, bir asırı 
aşan zaman diliminde saygın, değerli, ve hızla büyüyen 
bir devlet üniversitesi haline geldi. Central Arkansas 
Üniversitesi, US News & World Report’a göre Güney 
Amerika’daki en iyi devlet üniversiteleri arasında yer 
almaktadir. 

Üniversitemizin 2021-2022 eğitim yılı itibariyle 
10.000’den fazla öğrencisi vardır. Bunların 385’i 79 farklı 
ülkeden gelen yabancı öğrencilerimizden olusmaktadir. 
Her bir öğretim görevlisine ortalama 16 öğrenci 
düşmektedir. Dolayısıyla, küçük sınıflarda kaliteli 
öğretim üniversitemizin önde gelen özelliklerinden 
birisidir. Öğrencilerimiz 90 lisans, 11 lisansüstü sertifika, 
34 yüksek lisans, 11 yüksek lisans sertifikası ve 7 
doktora programından kendilerine en uygun alanı 
seçebilirler.

Uluslararası Öğrenci İşleri Ofisi  yabancı öğrencilerimize 
kabul sürecinin her adımında rehberlik ederken, her 
dönem başında yeni öğrencilere “Global Karşılama” adlı 
kapsamlı bir oryantasyon programı hazırlamaktadır. 
Bunlara ilaveten, kültürel etkinlikler, alışveriş servisleri, 
ve spor aktiviteleri düzenlemektedir. Ofisimiz yabancı 
öğrencilerin Amerika’da mümkün olan en iyi eğitim 
ve tecrübeye ulaşabilmeleri için bütün çalışanlarıyla 
sürekli destek sağlamaktadır. 

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ  
İNGILIZCE PROGRAMI 
Yoğunlaştırılmış İngilizce Programımız (IEP), 
yabancı öğrencileri lisans eğitimlerinde 
başarıya hazırlamak için gerekli İngilizce 
derslerini vermekte olup 6 seviyeden 
olusmaktadir. Kurlar akademik yıl içinde 
sekiz hafta ve yaz aylarında beş hafta 
sürmektedir. IEP derslerini başarıyla 
tamamlayan öğrenciler ara vermeden lisans 
eğitimlerine başlayabilirler. Hatta Pathway 
programımıza kabul alan öğrenciler 
İngilizce eğitiminin yanı sıra sınırlı sayıda 
lisans derslerine de kayıt olabilirler. 
Yoğunlaştırılmış İngilizce programına 
başlamak veya programı tamamlamak 
için TOEFL, IELTS, SAT veya ACT sınavları 
gerekmemektedir.

NEDEN CENTRAL 
ARKANSAS 
ÜNİVERSİTESİ?



Uluslararası Öğrenci İşleri Ofisimiz yıl boyunca 
uluslararası öğrencilerimize yardım ve destek hizmeti 
sağlamaktadır. Bu hizmetler yabancı öğrenciler 
için zorunlu oryantasyon, öğrenci vizesi ile ilgili 
kanun ve düzenlemelere uygunluk, barınma, sosyal 
faaliyetler, ve eğitim sistemi hakkında bilgilendirme 
ve yardımları kapsar.

Öğrenci Sağlık Merkezimiz bir başhekimi ve 
yardımcı hemşireler ile tüm öğrencilerimize temel 
sağlık hizmetlerini kampüs içinde en iyi şekilde 
sağlamaktadır. Her dönem ödenen sağlık katkı payı, 
öğrencilerimizin burada pek çok hizmetten ÜCRETSİZ 
yararlanmalarını sağlar. 

Kampüs Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde 
çalışan 24 polis memuru ve 9 personel ile 24 saat 
boyunca kampüs güvenliğini temin etmektedir. 
Ayrıca öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve öğretim 
görevlilerimize araçları ile bir sorun yaşadıklarında 
yardımcı olmaktadırlar.

UCA Öğrenci Yurtları tamamı kampüs içinde veya 
yakınında yer alan 11 rezidansın yanısıra 2 veya 3 
odalı daire imkanları sunmaktadır. Beş yurdumuzda 
“Hem Yaşa Hem Öğren” felsefesiyle öğrencilerimiz 
bazı derslerine kaldıkları rezidanslarda 
girebilmektedir. Buna ilaveten, ayni yurtta kalan 
profesörlerle ve üst sınıf öğrencileri ile bilgi ve 
tecrübe paylaşımı yapabilme imkanına sahip.

KAMPÜS HAYATI

SOSYALLEŞ !
Kampüsümüzde düzenlenen öğrenci derneği aktiviteleri ile 
liderlik, yaratıcı ifade, gönüllülük fırsatlarını keşfet. UCA’ya 
gelerek olağanüstü bir şeyler yapma şansın olduğunu düşün. 
Cunku, UCA’da eğitim alanındaki tutkularının peşinden gitmen 
ve güçlü yönlerini geliştirmen için pek çok fırsat sunuyoruz!

DIŞARI ÇIK !
UCA kampüsünün hemen yaninda yer alan Jewel 
E. Moore Doğa Koruma Alanı 18 dönümlük kırsal 
ve ormanlık alana yayilmaktadir. Öğrencilerimizin 
koşabileceği, bisiklete binebileceği veya 235’in 
üzerinde farklı flora ve fauna türünü inceleyebileceği 
park alani bir üst geçit ile alışveriş merkezlerine ve 
restoranlara bağlanmaktadır.

KENDİNİ EVİNDE HİSSET!
Tüm Amerikan üniversitelerinde olduğu gibi UCA kampüsü de 
pek çok öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Kampüsümüzdeki 
rezidanslarda ve dairelerde 3.000’den fazla öğrenci ile kucuk bir 
sehir havasinda ama kendi evindeymiş gibi üniversite eğitimini 
tamamlamak mumkundur.  uca.edu/housing sayfasini ziyaret 
ederek öğrencilerimize neler sunduğumuzu görebilirsin!

GO HERE. GO ANYWHERE.
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GLOBAL ÖĞRENME VE 
KATILIM MERKEZİ
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Conway, Arkansas 72035 
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