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UWC HAKKINDA
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UWC (Birleşik Dünya Kolejleri) eğitimi barış ve 
sürdürülebilir bir gelecek için insanları, ulusları ve 
kültürleri birleştirmek için bir güç haline getiren küresel 
bir eğitim hareketidir.

UWC (Birleşik Dünya Kolejleri), dört kıtada bulunan ve 
eğitimin herkes için daha iyi bir dünya yaratmada katkı 
sağlayabileceğine inanan, 18 yatılı okuldan oluşan 
küresel bir ağdır.

Farklı geçmişlere sahip öğrenciler, birlikte yaşayarak 
ve eğitim görerek, birbirlerine saygı duymayı ve 
birbirlerinin farklılıklarını güçlendirerek hem 
yaşamlarına hem de yaşadıkları topluma katkı 
sağlamayı öğrenirler.
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UWC’de Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programı
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Avrupa Birliği, Kıbrıslı Gençlere 2023 ile 2025 
yılları arasında Bosna Hersek, Almanya, İtalya ve 
Hollanda'da dört Birleşik Dünya Kolejinde eğitim 
görmeleri için 16 burs sağlıyor.

Öğrenciler, lisenin son 2 yılı için iki yıllık 
Uluslararası Bakalorya Diploma Programına 
kayıt olacaklar.

Program, Kıbrıslı gençlere, toplumlararası 
diyalog, barış ve uzlaşı başta olmak üzere 
yarının değişim yaratanları olmak için gerekli 
becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.



UWC Mostar 

Bosna-Hersek
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● 2006'da kuruldu.

● Dünyanın her yerinden 16-19 yaş arası 200 öğrenci.

● Farklı yerel, etnik ve dini geçmişlere sahip gençlerin 
(Boşnak, Hırvat ve Sırp) birlikte yaşadığı ve 
öğrendiği, uluslararası öğrencilerin de katıldığı tek 
entegre okul.

● UWC Mostar, çatışma sonrası bir toplumun yeniden 
inşasına katkıda bulunmayı amaçlayan ilk UWC idi 
ve farklı toplulukların entegrasyonuna odaklandı.

UWC UWC Robert 
Bosch College  
Almanya

● 2014’te kuruldu. 
● Dünyanın her yerinden 16-19 yaş arası 200 

öğrenci.
● Almanya'nın "yeşil şehri" Freiburg'da bulunan 

Kolej, sürdürülebilirliğe özellikle odaklanmaktadır.
● Kara Orman Ulusal Parkına yakın olduğundan, 

çok yönlü bir açık hava programına da olanak 
tanır.

● 90’dan fazla milliyetten öğrencisi vardır.



UWC Adriatic 

İtalya
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● 1982’de kuruldu.
● Dünyanın her yerinden 16-19 yaş arası 200 öğrenci.
● UWC Adriyatik, Alman, Latin ve Slav kültürlerinin 

olağanüstü bir kültürel çeşitlilik dünyası yaratan 
tarihi bir buluşma yeri olan Trieste yakınlarında 
bulunmaktadır.

● Öğrenciler, günlük yaşamları ve haftalık sosyal 
hizmetler aracılığıyla yerel ve çevre toplulukların 
yaşamlarına entegre olurlar.

● Müzik; bir müzik akademisi (ICMA) sayesinde UWC 
Adriatic'te önemli bir rol oynamaktadır.

UWC Maastricht

Hollanda

● 2009 yılında UWC Okullarına katıldı.
● Dünyanın her yerinden 11-19 yaş arası 600 öğrenci.
● UWC Maastricht modern kampüsü, sürdürülebilirlik 

için yüksek hedefler belirler.
● Eylem odaklı kurslara ve öğrenci liderliğindeki 

projelere dayalı bir sosyal etki programı ile tüm 
öğrenciler için en gelişkin uluslararası eğitim.

● Eylem odaklı kurslara ve öğrenci liderliğindeki 
projelere dayalı bir sosyal etki programı ile tüm 
öğrenciler için en gelişkin uluslararası eğitim.



Uluslararası Bakalorya (“IB”) 
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IB Diploma öğrencileri, aşağıdaki altı konu alanının her 
birinden bir kurs seçerler:

1. Dil ve Edebiyatta Çalışmalar

2. Dil Edinimi

3. Bireyler ve Topluluklar

4. Bilimler

5. Matematik

6. Sanat

Sanatta bir kurs yerine, öğrenciler başka bir bilim, 
bireyler ve toplumlar veya dil edinim kursları okumayı 
seçebilirler.



Uluslararası Bakalorya
Lise diplomasından fazlası
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 - Theory of Knowledge (TOK) / Bilgi Kuramı Dersi 
  - Creativity, Action, Service (CAS) / 

Yaratıcılık, Eylem, Hizmet  – Sanatsal alanlar, 

Fiziksel aktiviteler ve Toplum Hizmeti

 - The Extended Essay / Öğrencinin seçimi olan bir 
konu üzerine Genişletilmiş Makale



UWC kolejlerinde yaşam 
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Öğrenciler (IB programını okurken):
Öğretmen gözetiminde olan çeşitli “Evler”den birinde dünyanın farklı 
yerlerinden gelen öğrencilerle birlikte yaşıyorlar;
Kültürlerini (yemek kültürü, danslar, tarih, ulusal günler) birbirleriyle paylaşmaları 
ve birbirlerini anlamaları teşvik ediliyor;
Hepsi topluma yarar sağlama amacı güden farklı projelere katılıyorlar;
Bir çok seçenek arasından belirli aktiviteler/ hobiler/ spor aktiviteleri / tartışma 
gruplarına katılmayı seçiyorlar;
Yeni fikirler/ aktiviteler/ projeler öne sürmeleri teşvik ediliyor;
Birbirlerine ilham veriyorlar.
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UWC kolejlerinde yaşam 

Şu anda UWC Mostar, UWC Adriatic, UWC Maastricht, UWC Robert Bosch College okullarında eğitim gören AB bursiyeri.



Neden UWC ?
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Etki yaratan 60.000'den fazla UWC mezunundan 
oluşan bir uluslararası arkadaş ağı.

UWC mezunlarının %95’inden fazlası hem yerel hem 
de uluslararası düzeyde, dünyanın en iyi eğitim 
kurumlarında üniversite eğitimlerine devam 
etmektedir. 

Dünyanın birçok ülkesinde bulunan UWC mezunları, 
genellikle başarılı, iş yaşamlarında ve yaşadıkları 
toplumda UWC değerlerini uygulayan bireylerdir. 

Gerçek anlamda "deneyime dayalı" bir öğrenme 
sistemi.  

Uluslararası 
Bakalorya'da elde 
edilen sonuçlarla 
kanıtlanmış 
mükemmel eğitim 
geçmişi  



Başvuru Süreci

12

1. Adım: Uygunluk kriterlerinizi kontrol edin

Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programına başvurmayı düşünen 
adayların aşağıdaki tüm şartları karşılamaları gerekmektedir:

•Kıbrıs'ta doğmuş olmalı veya ebeveynlerden en az biri Kıbrıs'ta 
doğmuş olmalıdır.

•Kıbrıs'ta ikamet ediyor olmalıdır.
•Kıbrıs'ta beş yıl (kümülatif) okula gitmiş olmalıdır.
•1 Ocak 2006 ve 31 Aralık 2007 tarihleri arasında doğmuş olması 
gereklidir. 2023 yılının sonunda 15-17 yaşları arasında olmalıdır. 

•En az 10uncu sınıf eğitimini tamamlamış olmak ya da 
2022-2023 akademik yılında 10uncu sınıfa kayıtlı olması 
gerekmektedir.

● 2. Adım: 
Tüm detaylı bilgiler için web 
sitemizi ziyaret ediniz 
www.cy.uwc.org 

Son başvuru tarihi:

31 Ocak 2023

http://www.cy.uwc.org/


UWC’de Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programı
Mostar 2022 Mezunları
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İnsanın sadece akademik olarak sağladıkları için değil, 
bireysel yetenekleri için de değer verildiği UWC gibi bir 
yerde geçirdiğim zaman, oldukça zorlu ama yoğun 
kişisel gelişime yol açan bir dönemdi. Her ne kadar 
UWC, insanın kendi ayakları üstünde durma 
becerilerinde ustalaşmasını gerektiren karmaşık bir 
deneyim olduysa da, mezun olduktan sonra, hayatın 
tüm engelleriyle başladığını hissettiğim zaman 
şimdidir. Avrupa Birliğinin Burs Programı
tarafından bize sağlanan bu etkileyici deneyim için 
içtenlikle minnettarım. Bu aynı zamanda biz
Kıbrıslı gençlerin, birbirimizi sonuna kadar 
deneyimlememize de izin verdi. Eşsiz kültürümüzü
Akdenizin kalbinden kucaklarken gururlu tek bir 
toplum olduğumuzu fark ettik.
Deren, UWC Mostar 2022 mezunu

“Farklı geçmişlerden ve ideolojilerden insanlarla aynı 
ortamda yaşama fırsatım olduğu için çok minnettarım. 
…UWC Mostar'da edindiğim değerleri, gittiğim her yerde 
sonsuza dek içimde tutacağım.”
Iliada, UWC Mostar 2022 mezunu

“UWC Mostar’daki deneyimim, şüphesiz herkese 
verebileceğim bir hediye gibiydi. Böyle bir
ortamda olmak bana minnettar olduğum ve her gün 
kullandığım sonsuz miktarda hayat dersi ve
beceri öğretti. Yaşam boyu süren arkadaşlıklardan 
akademik sorumluluklara kadar, bir UWC’de
olmak kesinlikle kendini geliştirmek ve duygularla dolu 
bir deneyimdir.”
Ioanna, UWC Mostar 2022 mezunu 



2020 Bursiyerleri, Mezuniyet etkinliği  - 7 Temmuz 2022 - Lefkoşa - Kıbrıs
Avrupa Komisyonu - Komisyon Üyesi Elisa Ferreira ile birlikte



Kaynaklar
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● http://uwcmostar.ba/
● https://www.uwcad.it/
● https://www.uwcmaastricht.nl/
● https://www.uwcrobertboschcollege.de
● https://www.cy.uwc.org/
● https://facebook.com/UWCCy, 
● www.instagram.com/uwccyprus

Daha fazla bilgi için: info@cy.uwc.org

http://uwcmostar.ba/
https://www.uwcad.it/
https://www.uwcmaastricht.nl/
https://www.uwcrobertboschcollege.de
https://www.cy.uwc.org/
https://facebook.com/UWCCy
mailto:info@cy.uwc.org


Sorular?
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