Uluslararası BİLGİ
BİLGİ, uluslararası köklü üniversiteler ile
öğrenci değişimleri, ortak programlar, staj
anlaşmaları ve yurt dışında İngilizce Hazırlık
programları ile öğrencilerine uluslararası bir
deneyim kazanma ve hayallerinin peşinden
gitme fırsatını sunuyor.

İşte BİLGİ’nin sunduğu
uluslararası olanaklar:
• Erasmus+ ve İkili Anlaşmalar kapsamında 30’un üzerinde ülkede,
250'nin üzerinde üniversiteyle değişim, ortak program ve çift staj
anlaşmaları ile dünyanın kapılarını aralama imkanı.
• BİLGİ, Yüksek Öğretim Kurulu verilerine göre 2017-2018 yılı itibarıyla
Türkiye’de en çok uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ilk 5
vakıf üniversitesinden biri. BİLGİ öğrencileri, Türkiye’de de kalsalar
yurtdışına da gitseler, gerçek bir uluslararası deneyim ediniyorlar.
• İstanbul Bilgi Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri’nden Avustralya’ya
kadar 5 kıtada 40'ın üzerinde kurumda öğrencisi bulunan dünyanın
en büyük üniversiteler ağı Laureate International Universities’in
üyesi. Böyle bir ağa üye olmak, öğrencilere dünyanın pek çok
yerindeki diğer üniversitelerde yaz okuluna katılmak, değişim öğrencisi
olmak, sertifika programlarında eğitim almak gibi önemli imkânlar sağlıyor.
• İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenciler Amerika'da 16 farklı eyalette
anlaşmalı 20 üniversite kampüsünde eğitimlerinin bir kısmını veya
tamamını alabiliyor.
• University of London'a bağlı olan London School of Economics
ile sağladığı Üstün Başarı Programları sayesinde hem BİLGİ hem
University of London diplomasına sahip olmak mümkün. Ayrıca
İtalya’da Nuova Accademia di Belle Arti Milano (NABA) ile kapsamlı
iş birlikleri mevcut.
• BİLGİ, Oslo'dan Berlin'e pek çok Avrupa şehrinde dönemsel proje
deneyimleri yaşaması için öğrencilerini destekliyor.
• Kampüslerde dünyaca ünlü konuklar ve projeler ile 1.000’den fazla
etkinlik düzenleniyor. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)
ortaklığıyla dünyanın en önemli bilimsel etkinliklerinden “CERN Bilimi
Hızlandırıyoruz” sergisi İstanbul’da ilk kez BİLGİ’de düzenlendi.
Nobel ödüllü bilim insanları John Nash, Eric Maskin, Reinhard Selten
ve Roger Myerson, Facebook COO’su Sheryl Sandberg, felsefeci,
siyasi eleştirmen ve yazar Noam Chomsky ve dünyaca ünlü müzik
grubu Red Hot Chili Papers ses getiren konuklardan bazıları.

Utku Öztürk
İletişim Fakültesi, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Sinema ve Televizyon Çift Anadal Öğrencisi
Erasmus+ programı kapsamında bir dönem boyunca
BİLGİ’nin bağlantısı olan Almanya’nın tek devlet medya
üniversitesi Stuttgart Medya Üniversitesi’nde bir dönem
boyunca değişim öğrencisi olarak eğitim gördüm. Farklı
kültürlerden insanlarla, hiç tanımadığım bir yerde kendi
ayaklarım üzerinde durdum ve hayatım boyunca unutmayacağım güzel anılar biriktirdim. Şimdi dünyanın dört bir
yanında arkadaşlarım var. Eğitim gördüğüm okuldaki bütün
arkadaşlarım medya-iletişim sektörünün gelecekteki
çalışanları olacağından ileride uluslararası kolektif işlerinde
önünü açmış oldum ve bu tanıdıklarım sayesinde yurt dışında
staj imkanları yakaladım sonrasında Türkiye’ye geri döndüm.
Erasmus+ programı ile tanıştığım arkadaşlarım beni
İstanbul’da da ziyaret ettiler ve bağlantılarımız ömür boyu
devam edecek gibi duruyor. Yeni bir yurtdışı deneyimi ile
yolumun tekrar kesişeceği anı büyük bir hevesle bekliyorum.

Doğa Yetimoğlu
İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler
İlk olarak, liseyi Fransız kültürüyle okumuş olmam ve
Fransızca biliyor olmam beni Paris’i seçmem konusunda
yeterince ikna etti. Seçtiğim okul zor olmasına rağmen,
okulda edindiğim arkadaşlıklar, bilgiler ve yeni kültürler beni
inanılmaz bir şekilde değiştirdi. Örneğin insanların dünyayı
bizim ülkemizdeki kadar büyük görmediklerini gördüm. Her
kıtadan gelen, her yerde okumuş olan, bulunmuş olan
insanlarla tanıştım. Ve gerçekten insan dediğimiz varlığın her
ortama ayak sağlayabileceğini gözlerimle gördüm. Erasmus
yapmak beni kesinlikle olduğum kişiden daha farklı bir insan
yaptı ve yeni bakış açıları kazanmama yardımcı oldu.
Kesinlikle Erasmus stajı yapacak ve master için tekrar başka
bir ülkeye başvuracağım. Herkes için önerim, sınırlarınızı asın!
Ve kendinizle olabileceğiniz, kendinizi keşfedebileceğiniz bir
ortamın içine girmekten çekinmeyin!
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İşletme Fakültesi, Ekonomi İşletme Üstün Başarı Programı (University of London)
BİLGİ’nin yurtdışı bağlantılarının çok güçlü olduğunu biliyordum.
Özellikle de üniversitede ikinci sınıftan itibaren University of
London ve BİLGİ işbirliğiyle aynı anda Londra’da okumak
düşüncesi benim en büyük hedefimdi. University of London
(LSE) Üstün Başarı Programına girdiğinizde, okula giriş
yaptığınız programla bir bağınız kalmıyor. Artık çok daha
küçük bir grup halinde (ortalama 25 kişi) normal bölümlere
göre daha zorlayıcı bir ders programına sahip oluyorsunuz.
Bu ders programı tamamen İngiltere’den geliyor ve burada
bize ders veren hocalarımızın çoğu ya LSE mezunu ya da
genellikle lisansüstü dersi veren hocalarımızdır. Küçük bir grup
olduğumuz için hocalarla iletişimimiz de çok daha özel. Hangi
gün, saat veya konu olursa olsun bizlere bir telefon uzaklıktalar.
Bu nedenle BİLGİ’nin bana kattığı en önemli ve güzel şeylerden
biri, iyi ve güçlü bir vizyonun yanında değerli bir network ve
dostluklar oldu.
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