
İngiliz Dili  
ve Kültürü

Yeterlilik Belgesi

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/program/certificate-proficiency-english-language-and-culture-intensive
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Merhaba! Kanada, Montreal’deki McGill Üniversitesi'nin İngiliz Dili  
ve Kültürü programına hoş geldiniz!

Öğretmenlerimiz, değişen dünyamızda gelecekteki eğitim, iş veya 
hayata hazırlanmanıza yardımcı olmak için İngilizce bir öğrenme 
yolculuğunda size rehberlik edecek.

Okulumuzda dünyanın her yerinden sizin gibi öğrenciler var.  
Her öğrencinin İngilizce öğrenme konusunda özel nedenleri vardır  
ve her biri harika, çok kültürlü şehrimizdeki güzel kampüsümüzde 
kendi yöntemleriyle öğrenim görecektir.

Montreal benzeri bir şehir, McGill benzeri bir üniversite yoktur.  
Gelin bize katılın!

Kevin Stanley
İngiliz Dili ve Kültürü Programı,  
Fakülte Öğretim Üyesi ve Koordinatörü

Akademik  
Koordinatörün Mesajı
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Haftalık  
Dersler

6 60'tan fazla ülkeden binlerce öğrencinin İngilizce diliyle çalışmasına, 

eğitim almasına ve yaşamasına yardımcı olan programı keşfedin!

Dil

Bu program, kendinizi İngilizceye kaptırmanın ve okuma, yazma, konuşma ve anlama becerilerinizi 

geliştirmenin mükemmel bir yoludur. İster kariyerinizde ilerlemek ister İngilizce üniversite 

eğitimi almak ya da sadece özgüveninizi artırmak isteyin, dünyanın her yerinden gelen harika 

öğretmenlerden ve sınıf arkadaşlarınızdan yararlanacaksınız.

Kültür

İngiliz Dili ve Kültürü programı sadece dil ile ilgili olmayıp aynı zamanda kendinizi kültüre kaptırmakla 

da ilgilidir! Anadili İngilizce olan kişilerle haftalık etkinlikler sayesinde kültürel farkındalığınızı 

geliştirecek, zihninizi açacak ve Montreal şehir merkezindeki güzel bir kampüste uluslararası  

düzeyde dengeli, farklı yaş gruplarını barındıran bir öğrenme ortamında  

kolayca yeni arkadaşlar edineceksiniz.

Hafta içi

İngiliz Dili  
ve Kültürü 

Yeterlilik Belgesi

Gündüz 
Dersleri

Tam Zamanlı

Sınıfta
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• 8 seviye İngilizce (Temel Seviyeden İleri Seviyeye)

• Her seviye/seans 6 hafta sürer 

• Yılda 6 seans

• Pazartesiden Cumaya haftada 24 saat

• Her sınıf için iki McGill eğitmeni

• Konuşma arkadaşları İngilizcenizi geliştirmenize yardımcı olur 

• Okulda heyecan verici kültürel etkinlikler

• Yenilikçi Kültürel Keşif Projeleri

Seviye Tespit Sınavı  
için Kaydolun 

Başlıca 
İçerikler 

https://continuingstudies.mcgill.ca/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11663329
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Program, İngilizce konuşulan dünyada ileri düzeyde İngilizce ve derin bir kültür anlayışı elde etmenizi sağlamak için 

tasarlanmıştır. Programı tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

• İngilizce olarak üniversite düzeyinde akademik dersleri başarıyla takip etmek;

• İngilizce konuşulan bir çalışma ortamında rahatça çalışmak;

• İngilizce olarak açık ve tutarlı akademik ve profesyonel metinler yazmak;

• Her durumda kendinizi güvenle ve uygun şekilde ifade etmek.

Ayrıca aşağıdakileri başaracaksınız:

• İlk iki seviyeyi (CEGL 413 ve CEGL 423) tamamladığınızda McGill İngiliz Dili ve Kültürü Yeterlilik Belgesi almak.

• McGill'de hem lisans hem de yüksek lisans seviyelerine giriş için İngilizce dil gereksinimlerini karşılayarak tanınmak.

• Amerikan Yabancı Dil Öğretimi Konseyi (ACTFL), Diller için Avrupa Ortak Referans Çerçevesi (CEFR) ve Kanada Dil Kriterleri (CLB) 
gibi uluslararası standartları karşılamak.

Öğrenim 
Sonuçları 

Belgeniz

Gerekli dersleri tamamladıktan sonra McGill İngiliz Dili ve Kültürü Yeterlilik 

Belgesi alırsınız ve McGill Üniversitesi'ne giriş için İngilizce dil gereksinimlerini 

karşıladığınız kabul edilir.
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İngiliz Dili ve Kültürü Müfredatında Yeterlilik Belgesi almak için neler gerekir? Seviye tespit sınavının sonuçlarına ve 

hangi derse/seviyeye yerleştirildiğinize bağlı olarak, belgenizi almak için hangi dersleri tamamlamanız gerektiğini 

belirlemek üzere aşağıdaki grafiği kullanın.

%65 (B-) veya daha yüksek bir notla İleri Seviye dersleri başarıyla tamamladığınızda 

İngiliz Dili ve Kültürü Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacaksınız. Seviye Tespit Sınavı  
için Kaydolun 

Belgelendirmeye giden yol

Seviye Ders CEFR IELTS

1 CEGL 213 – Temel Seviye 1 A1-A2 <4

2 CEGL 223 – Temel Seviye 2 A2 <4

3 CEGL 313 – Orta Seviye 1 A2-B1 4.5-5

4 CEGL 323 – Orta Seviye 2 B1 5-5.5

5 CEGL 333 – Orta Seviye 3 B1-B2 5.5-6

6 CEGL 355 – Yeterliliğe Giden Yol B2 6

7 CEGL 413 - İleri Seviye 1* B2-C1 6-6.5

8 CEGL 423 - İleri Seviye 2* C1 6.5

*Bu derslerin her ikisi de Yeterlilik Belgesi için gereklidir

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Dersler  
ve Seviyeler 

https://continuingstudies.mcgill.ca/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11663329
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Bu benzersiz yoğun programda, öğretme ve öğrenmeye yönelik aktif, pratik ve bireyselleştirilmiş yaklaşımımız 

sayesinde İngilizce çalışma, öğrenim ve yaşam becerilerini kazanacaksınız.  

Araştırmaya dayalı benzersiz yaklaşımımız aşağıdaki üç ana ilkeye dayanır:  

Özgün 

Yeni bir dil öğrenirken, gerçek durumlarda iletişim kurmanızı sağlayan pratik bilgi ve becerilere ihtiyacınız 

vardır. Bu yüzden derslerimiz gerçek konularda gerçek materyali kullanmaya odaklanır. İster İngilizce diliyle 

çalışmak, öğrenim görmek ister sadece sosyalleşmek isteyin, derslerimiz size ihtiyacınız olan pratik bilgi ve 

becerileri sağlayacaktır.   

Kişiselleştirilmiş 

Her öğrencinin farklı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle McGill eğitmenleri, ders materyallerini seviyenize 

ve öğrenme tarzınıza göre uyarlar ve değiştirir, her adımda İngilizceniz ile yaşadığınız belirli zorlukların 

üstesinden gelmenize yardımcı olmak için size kişiselleştirilmiş geri bildirimler sağlar. 

Aktif 

Öğrenme uygulayarak gerçekleştiğinden, derslerimizde göreve dayalı bir yaklaşım kullanılır. Ders süreniz 

başkalarıyla İngilizce konuşarak ve çalışarak geçecek ve bu da dil becerilerinizi her gün güçlendirmenize  

olanak tanıyacaktır.

Öğrenme ve Öğretme 
Yaklaşımımız  
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McGill'in İngiliz Dili ve Kültürü programının en iyi yanı nedir? Bulunduğunuz her yerde İngilizcenizi geliştirirken 

Montreal ve Kanada'yı keşfedebilmeniz için artık sanal olarak düzenlenen kültürel etkinliklerle İngilizce öğreniyorsunuz! 

Ne tür kültürel faaliyetler bekleyebilirsiniz? Seçtiğiniz bir konuyu derinlemesine öğrenmekten kültürel değişimlere ve 

sanal gezilere kadar, bu program öğrenmeyi eğlenceli hâle getiren benzersiz etkinliklerle doludur! 

Kültürel Keşif Projesi 

Bir Kültürel Keşif Projesi aracılığıyla Kanada veya Montreal’deki yaşam ve kültüre dair ilginizi çeken bir konuyu öğrenin. 

Bir grubun parçası olarak ders başına bir kez bir uzmanla röportaj yapmanın yanı sıra Montreal veya Kanada kültürünün 

bir yönünü keşfetme şansına sahip olacaksınız. 

Geziler 

Haftada bir kez anadili İngilizce olan kişiler tarafından yönetilen ve sizi en sevilen yerlerin tam kalbine götüren ve 

sorularınızı yanıtlayan etkileşimli canlı sanal turlar aracılığıyla Montreal'in sunduğu en iyi şeyleri keşfedin. 

Kültürel Alışverişler 

Kültürel Alışverişler sırasında, McGill'de aktif kalmak ve öğrenmeye devam etmek için bir araya gelen emekli insanların 

bir derneği olan McGill Yaşam Boyu Öğrenme Topluluğu üyeleriyle bağlantı kurma ve etkileşimde bulunma fırsatına 

sahip olacaksınız. 

Kültürel  
Etkinlikler 
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McGill Sürekli Eğitim Okulu

Neden 
McGill?

Montreal şehir merkezinin kalbindeki 200 yıllık güzel kampüsümüzde eğitim görün

Sürekli olarak Kanada'nın en iyi üç 
üniversitesi arasında yer alan dünyaca 
ünlü bir kurumda eğitim görün

McGill'in 150'yi 
aşkın farklı ülkenin 
öğrencilerinden oluşan 
öğrenci grubuna katılın 

 Konumu

Montreal  
Kanada

mcgill.ca/scs-elc

Nobel 
Ödülü 
Sahipleri

Rhodes 
Bursları

12

KANADA 1821

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/program/certificate-proficiency-english-language-and-culture-intensive


11
McGill Sürekli Eğitim Okuluİngiliz Dili ve Kültürü

Neden 
Montreal?

İki Dilli Şehir
İngilizcenizi geliştirin ve 
buradayken biraz Fransızca 
öğrenin

Sanat ve Kültür
Müzeler ve sanat sergileriyle 
kendinizi tarih ve kültürün 
kucağına bırakın

Yemek
Kanada'nın ikinci büyük 
şehrinin tüm lezzetlerini 
keşfedin

Sanayi Merkezi
Yapay Zeka oyunları,  
finans, moda ve daha  
pek çok sektörün merkez  
üssünde öğrenim görün!

Festivaller
Montreal'in ünlü 
festivallerini deneyimleyin: 
müzik, komedi, onur 
yürüyüşü ve daha fazlası!

#1#1
2019'da Kuzey Amerika'nın 
en iyi öğrenci şehri
Kaynak: QS En İyi Öğrenci Şehirleri 2019 
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• Öğrenciler en az 18 yaşında olmalıdır.

• Öğrenciler ortaöğretim (lise eğitimi) düzeyini veya eşdeğerini tamamlamış olmalıdır.

• Resmî bir kimlik belgesi gereklidir. Kabul edilebilir Kimlik biçimleri hakkında daha fazla 
bilgi için lütfen mcgill.ca/continuingstudies/legal-documents adresini ziyaret edin

Resmî Kimlik  
belgesi 

Yaş  
ve üstü

18

Lise  
Seviyesi

Kabul  
Şartları 

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/legal-documents
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İngiliz Dili ve Kültürü Yeterlilik Belgesi alma eğitimine başlamak için tüm yeni öğrencilerin çevrimiçi bir seviye tespit 

sınavına katılmaları gerekmektedir. Sınav sonuçları, mevcut yeterlilik seviyenizi değerlendirmek ve sizi program 

yapımıza göre uygun seviyeye/derse yerleştirmek için kullanılır. Öğrenciler sınava sadece seans başına bir kez katılabilir 

ve sonuçlar bir yıl boyunca geçerlidir. 

Sınav çevrimiçi olarak yapılır ve tamamlanması yaklaşık bir saat sürer. 

Şu alanlardaki becerilerinizi test edecektir: 

• Dinleme

• Konuşma

• Okuma

• Yazma
Seviye Tespit Sınavı  

için Kaydolun 

Seviye Tespit  
Sınavı

https://continuingstudies.mcgill.ca/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11663329
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İlk Dersiniz İçin  
Kaydolun 

Yaklaşan seans tarihleri, son başvuru tarihleri ve ücretler ile ilgili ayrıntılar için: 

mcgill.ca/sc-elc

Derse  
Kaydolma

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/elc-registration
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/program/certificate-proficiency-english-language-and-culture-intensive
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İletişim
Language and Intercultural Communication
language.conted@mcgill.ca
Telefon: +1 514-398-6200
Faks: +1 514-398-1769
680 Sherbrooke Street West, 11th floor, Suite 1181 
Montreal, Quebec, Canada H3A 2M7

Mr. Kevin Stanley
Program Koordinatörü
kevin.stanley@mcgill.ca

Daha fazla bilgi:
mcgill.ca/scs-elc
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