
İsveç’te en az iki yıl yaşamış olan tüm 
öğrencilerin finansal destek başvurusu 
yapmak hakları var. Bu konuda öğrencinin 
bankada parasının olup olmaması ya da 
ailesinin ekonomik durumu gibi faktörle-
rin belirleyiciliği sözkonusu değil. Eğitim 
desteği iki bölümden oluşuyor: Eğitim 
bağışı ve eğitim kredisi. Bağış, toplam eko-
nomik desteğin yaklaşık üçte biri oranında 
ve bu miktar daha sonra geriye ödenmiyor. 
Kredi ise öğrencinin daha sonra geriye 
ödemeye zorunlu olduğu destek. Bu kredi, 
eğitimin tamamlanmasından en erken altı 
ay sonra geriye ödenmeye başlanıyor. Ge-
riye ödeme biçiminin saptanmasında ne 
kadar kredi kullanıldığı, faiz oranının ne 
olduğu, kaç yılda geriye ödeneceği ve öde-
meyi yapanın gelir durumu gibi faktörler 
baz alınıyor.

Bu konuda daha fazla bilgi için CSN’in 
060-18 60 00 numaralı telefonundan 
ya da internette www.csn.se adresinden 
yararlanılabilir.

Konut nasÝl saÛlanÝr?
Üniversitede ders olmadığı zamanlarda 
öğrencinin evinde ders çalışabilmesi önem-
li. Üniversitenin yakınında yaşamakta 
olan bir öğrenci, doğal olarak ayni yerde 
yaşamayı sürdürebilir. Taşınmak isteyen 
ya da taşınmak zorunda olan öğrenciler 
için konut sorunun çözümü konusunda 
çeşitli seçenekler var. Öğrenci yaşamının 
bir parçası olmanın güzel yöntemlerinden 
bir tanesi “koridor”da yaşayarak mutfağı ve 
yemek köşesini diğer öğrencilerle birlikte 
paylaşmak. Fakat bunun yanısıra öğrenci 
konutları ve özel sektörden ev kiralamak 
gibi alternatifler de var. Öğrencilerin bir 
bölümü Lund dışında, örneğin Malmö ve 
Eslöv gibi kentlerde yaşamaktalar. Bu kent-
lerde konut/barınak bulabilmek Lund ile 
karşılaştırıldığında daha kolay. Bu kentler 
Lund’a hem uzak değiller hem de ulaşım 

olanakları iyi düzenlenmiş ve işler durumda.
Akademik dernek (Akademiska för-

eningen – AF) ve çeşitli öğrenci yurtları 
(studentnationerna) hem koridor odası hem 
de küçüklü büyüklü konutlar konusunda 
öğrencilere aracılık yapıp destek olmaktalar. 
Bir öğrenci odası bulabilmek genellikle zor 
olabiliyor. Bu nedenle öğrencinin, üniver-
siteye kabul edilir edilmez başvuru yapması 
önemli. AF Bostäder (AF Konutları)’na 
046-19 15 00 numaralı telefondan ya da 
www.lu.se/boende adresinden ulaşılabilir.

BoPoolen bir konut kiralama kuruluşu 
olup, öğrencilerin başvurularını -henüz 
üniversiteye girip girmediklerini bilmeden 
de- alabiliyor. 

Bu kuruluşun telefonu 046-222 04 40 
veya 046-222 17 75 ve internet adresi de 
www.lus.lu.se/bopoolen dir.

Eğitim merkez danışmanlığı 046-222 01 
00 Saat 10:00–12:00 arası

Katalog ısmarlama 046-222 70 54 
veya www.lu.se/katalogbestallning. 

Danışma Üniversite giriş sınavı konusunda 
danışma hem Eğitim merkez danışmanlığı 
kanalı ile hem de www.studera.nu adresin-
den sağlanabilir.

Başvuru tarihi
İlkyaz dönemi için son başvuru tarihi: 
15/Ekim
Güz dönemi için son başvuru tarihi: 
15/Nisan
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İsveç’te yaşamakta olan insanların yaklaşık yarısı, yaşamlarının bir bölümünde 
ya üniversitede ya da yüksek okulda eğitim görüyorlar. Bu öğrencilerin kadın 
– erkek oranları da birbirine eşit. Akademik eğitim görmek hem iş bulmayı 
kolaylaştırabiliyor hem de gelecekte pek çok kapının insana açılmasına 
yardımcı oluyor. Bu nedenle de üniversite eğitimi iyi bir yatırım. Üstelik 
çoğu kez diğer ülkelerde de kullanılabilmek olanağı var. Giderek artan sayıda 
işveren, diğer kültürler konusunda bilgisi olan ve bir kaç dil konuşabilen 
kişileri işe almayı yeğliyorlar. Bunun doğal sonucu  olarak iş piyasası da gide-
rek daha uluslararası bir kimlik kazanmaya başlamış durumda.

LUND †NÜVERSÜTESÜNDE 
EÚÜTÜM G…RMEK



Lund Ÿniversitesi
Lund’un üniversitesi 39 000 öğrencisi 
ile İsveç’teki en büyük üniversitedir. Bu 
kurumda yaklaşık 350 yıldır öğrencilere 
eğitim veriliyor. Lund Üniversitesi, yüksek 
eğitimin hemen hemen tüm alanlarında 
eğitim vermektedir. Siz de bir öğrenci olarak 
teknik, doğal bilimler, sosyal bilimler, tıp, 
hukuk, toplumbilim ve teoloji dallarında bir 
eğitim programında eğitim görebilir ya da 
düzenlenmekte olan kurslara katılabilirsiniz. 
Üniversitenin tiyatro, sanat ve müzik yü-
ksek okulları Malmö ken-tinde bulunuyor. 
Ljungbyhed kentinde pilot eğitimi verili-
yor, Helsingborg kentinde de gene Lund 
Üniversitesi tarafından mühendisler, deniz 
biyologları, iletişim uzmanları, sosyologlar 
ile, otel ve restoran branşları için iktisatçılar 
eğitiliyorlar. 

Lund Üniversitesi Isveç’in en uluslararası 
üniversitesidir. Okul bünyesinde pek çok 
farklı kültürden ve ülkeden gelmiş olan 
öğrenciler, araştırmacılar ve öğretim gö-
revlileri var. Öte yandan tüm dünyada 
yüzlerce üniversite ile de işbirliği yapılıyor. 
Diğer ülkelerden gelmiş olan pek çok 
öğrenci Lund’da eğitim görürlerken, üni-
versitenin İsveçli öğrencilerinin pek çoğu 
da eğitimlerinin bir bölümünü yurtdışında 
gerçekleştiriyorlar. Öte yandan, etnik kökeni 
farklı olan pek çok İsveçli genç de eğitimleri 
için Lund Üniversitesi’ni seçmekteler. Çok 
uluslu ve çok kültürlü olmanın eğitim kali-
tesini arttırıcı etki yaptığının bilincinde olan 
Lund Üniversitesi, daha çok sayıda etnik 
kökeni farklı öğrenciyi bünyesine almak için 
yoğun biçimde çaba göstermektedir.

Üniversiteye nasÝl girilir?
Üniversitelerdeki eğitimlerin tümü, eğitime 
başlayabilmek için temel yetkinliği zorunlu 
kılar. Bu “yetkinlik” lise ve dengi tüm okul-

lardan diploma ile sağlanan bilgi birikimidir. 
Üniversite bölümlerinin çoğunluğu da, eğitime 
başlanabilmesi için özel yetkinlik talep etmek-
tedir. Bu da, öğrencinin eğitim görebilmesi için 
normal bilgilerin üzerinde bir takım ek bilgi bi-
rikimine sahip olması koşuludur. Bazı dönem-
lerde pek çok öğrenci ayni fakülteyi seçtikleri 
için tümüne  birden yer bulunamıyor. Bu 
durumda  tüm başvuranlar arasında bir seçim 
yapnak zorunluluğu doğuyor. Seçim yapabil-
mek için de, başvuran öğrenciler lise mezuniyet 
sonuçlarına göre gruplandırılıyorlar ve liseyi bi-
tirirlerken almış oldukları notlar ile üniversiteye 
giriş sınav sonuçları değerlendiriliyor. Daha 
fazla  bilgi için güncel olan kayıt katalogunu 
(Anmälningskatalog) inceleyiniz.

Başka bir ülkedeki lise eğitimi o ül-
kede üniversiteye giriş yetkinliği sağlıyor ise, 
alınmış olan diploma İsveç’te de geçerli. Fakat 
öğrencinin İsveççe ve İngilizce dillerinde de 
yetkin olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

Eğer lise diploması, öğrencinin istediği 
fakülteye girmesine yeterli olamıyor ise, 
puanı yükseltebilmenin çeşitli olanakları var. 
Örneğin bu öğrenci yerel yönetim yüksek oku-
lunda (komvux) veya bir halk yüksek okulun-
da (folkhögskola) ek eğitim alabilir ya da üni-
versiteye giriş sınavına yeniden girebilir. Üni-
versiteye giriş sınavı her yıl iki kez yapılmakta 
ve bu sınavlarda yüksek puan alanların üniver-
siteye girebilmek şansları artmaktadır. Gene de 
temel yetkinlik ve özel yetkinlik taleplerinin 
yerine getirilmiş olması herzaman zorun-
ludur. Üniversiteye giriş sınavına, herhangi 
bir sınırlama olmaksızın, istenildiği kadar çok 
sayıda girilebilir.

Üniversiteye giriş sınavı ile ilgili daha fazla 
bilgi www.lu.se/hogskoleprovet adresinden ya 
da  Eğitim Merkez Danışmanlığı (Centrala 
Studievägledningen)’nın 046-222 01 00 
numaralı telefonundan saat 10:00–12:00 arası 
sağlanabilir.

Hangi eÛitim dalÝ se�ilebilir?
Lund Üniversitesinde 140 değişik eğitim 
programı ile 1000 (bin)’in çok üzerinde 
adet kurs arasından seçim yapılabilir. Eğer 
öğrencinin seçtiği eğitim programında 
hangi kursların izlenmesi gerektiği önceden 
kararlaştırılmış ise, söz konusu öğrencinin bu 
kurslardaki yeri garanti altındadır. Fakat eğer 
öğrenci, bağımsız olarak düzenlenen kursları 
izlemek istiyor ise, bu kurslar için kendisi her 
dönem başvuru yapmak zorundadır. 

Puanlar ve sÝnav
Her ders, öğrenciye puan kazandırır. Bir 
haftalık tam gün derslerin/kursların izlenmesi 
1,5 yüksek okul puanı verir. Bir dönem (yarı 
yıl) tam gün dersler/kurslar da öğrenciye 30 
yüksek okul puanı sağlar. İki yıl boyunca 
eğitim görmüş olan bir öğrenci 120 yüksek 
okul puanı kazanmış olur. Bir ön diploma 
(kandidatexamen –  fil. kand.) ya da 3 yıllık 
eğitim 120 puan, üniversite diploması (ma-
gisterexamen – fil. mag.) da 4 yıllık eğitim ve 
240 yüksek okul puandır.

EÛitim ile ilgili bilgiler
Eğitim Dergisi’nde (Utbildningsmagasinet) 
üniversitenin eğitim dalları ile ilgili tüm bil-
giler sağlanabilir. Bunun  yanısıra, programlar 
ve kurslar ile ilgili olarak özel bir başvuru 
katalogu (Anmälningskatalog) da vardır. Tüm 
bu belgeler 046.222 70 54 numaralı telefon 
kanalı ile sağlanabilirler. Kataloglar 046-222 
70 54 numaralı telefondan ısmarlanabilirler. 
Bir danışman ile görüşmek isteyenler de 
ayni telefon numarasından üniversitenin 
eğitim danışmanına ulaşabilirler. Öte yan-
dan, okulların pek çoğunda bulunan eğitim 
danışmanları ile konuşmak da olasıdır. Üni-
versitenin internet sayfası olan www.lu.se/val-
jastudier adresinden de hem kataloglara hem 
de eğitimle ilgili diğer bilgilere ulaşılabilir.

Ünternet Ÿniversitesi
Çalışmakta olan ya da herhangi bir nedenle 
eğitim bölgesine gelmek olanağından yok-
sun olan öğrenciler için, internet kanalı 
ile yürütülebilecek pek çok eğitim dalı 
vardır. Bilgisayar aracılığı ile öğrenciler hem 
öğretmenleri ile hem de sınıf arkadaşları ile 
yoğun bağlantı sürdürebilirler. Bu alanda 
bazı derslerin tümü internet kanalı ile 
görülürlerken, bazıları az sayıda  da olsa 
üniversitede zaman zaman buluşmayı gerek-
tirmektedir.

Dil yardÝmÝ
Bir süredir Lund Üniversitesinde 
öğrencilere dil yardımı veren bir Eğitim 
atelyesi bulunuyor. Atelyenin işlevi, gerek 
akademik yazışma dili konusunda gerekse 
öğrenim tekniğini geliştirmek konusunda 
destek arayan öğrencilere bu desteği verebil-
mektir. Ayni zamanda bu atelyede yabancı 
kökenli öğrenciler de İsveççe dili konusun-
da destek alabilmekteler. Eğitim atelyesi ile 
ilgili daha fazla bilgi, üniversitenin internet 
sayfasındaki www.lu.se/studieverkstad adresin-
den sağlanabilir.

Ödenecek olan ücret nedir?
Üniversitelerde eğitim görmek ücretsizdir. 
Fakat doğal olarak öğrencilerin yemek, 
konut, kitap ve diğer harcamalar için paraya 
gereksinimleri vardır. Para sağlamanın en 
olağan biçimi CSN (Centrala studiestöd-
nämnden – Eğitime destek merkezi)’ne 
başvurmaktır. İsveç’te tüm öğrencilerin 
yaklaşık %80’i bu kuruluş kanalı ile finansal 
destek alıyorlar. Öğrencinin, eğitimini burs-
lar kanalı ile desteklemesi olağan çözümler-
den bir tanesi değil. Mevcut burslar yalnızca 
sınırlı kaynaklar olarak ekonomiye küçük 
destekler verebiliyorlar.

Ü
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da destek alabilmekteler. Eğitim atelyesi ile 
ilgili daha fazla bilgi, üniversitenin internet 
sayfasındaki www.lu.se/studieverkstad adresin-
den sağlanabilir.

Ödenecek olan ücret nedir?
Üniversitelerde eğitim görmek ücretsizdir. 
Fakat doğal olarak öğrencilerin yemek, 
konut, kitap ve diğer harcamalar için paraya 
gereksinimleri vardır. Para sağlamanın en 
olağan biçimi CSN (Centrala studiestöd-
nämnden – Eğitime destek merkezi)’ne 
başvurmaktır. İsveç’te tüm öğrencilerin 
yaklaşık %80’i bu kuruluş kanalı ile finansal 
destek alıyorlar. Öğrencinin, eğitimini burs-
lar kanalı ile desteklemesi olağan çözümler-
den bir tanesi değil. Mevcut burslar yalnızca 
sınırlı kaynaklar olarak ekonomiye küçük 
destekler verebiliyorlar.

Ü



İsveç’te en az iki yıl yaşamış olan tüm 
öğrencilerin finansal destek başvurusu 
yapmak hakları var. Bu konuda öğrencinin 
bankada parasının olup olmaması ya da 
ailesinin ekonomik durumu gibi faktörle-
rin belirleyiciliği sözkonusu değil. Eğitim 
desteği iki bölümden oluşuyor: Eğitim 
bağışı ve eğitim kredisi. Bağış, toplam eko-
nomik desteğin yaklaşık üçte biri oranında 
ve bu miktar daha sonra geriye ödenmiyor. 
Kredi ise öğrencinin daha sonra geriye 
ödemeye zorunlu olduğu destek. Bu kredi, 
eğitimin tamamlanmasından en erken altı 
ay sonra geriye ödenmeye başlanıyor. Ge-
riye ödeme biçiminin saptanmasında ne 
kadar kredi kullanıldığı, faiz oranının ne 
olduğu, kaç yılda geriye ödeneceği ve öde-
meyi yapanın gelir durumu gibi faktörler 
baz alınıyor.

Bu konuda daha fazla bilgi için CSN’in 
060-18 60 00 numaralı telefonundan 
ya da internette www.csn.se adresinden 
yararlanılabilir.

Konut nasÝl saÛlanÝr?
Üniversitede ders olmadığı zamanlarda 
öğrencinin evinde ders çalışabilmesi önem-
li. Üniversitenin yakınında yaşamakta 
olan bir öğrenci, doğal olarak ayni yerde 
yaşamayı sürdürebilir. Taşınmak isteyen 
ya da taşınmak zorunda olan öğrenciler 
için konut sorunun çözümü konusunda 
çeşitli seçenekler var. Öğrenci yaşamının 
bir parçası olmanın güzel yöntemlerinden 
bir tanesi “koridor”da yaşayarak mutfağı ve 
yemek köşesini diğer öğrencilerle birlikte 
paylaşmak. Fakat bunun yanısıra öğrenci 
konutları ve özel sektörden ev kiralamak 
gibi alternatifler de var. Öğrencilerin bir 
bölümü Lund dışında, örneğin Malmö ve 
Eslöv gibi kentlerde yaşamaktalar. Bu kent-
lerde konut/barınak bulabilmek Lund ile 
karşılaştırıldığında daha kolay. Bu kentler 
Lund’a hem uzak değiller hem de ulaşım 

olanakları iyi düzenlenmiş ve işler durumda.
Akademik dernek (Akademiska för-

eningen – AF) ve çeşitli öğrenci yurtları 
(studentnationerna) hem koridor odası hem 
de küçüklü büyüklü konutlar konusunda 
öğrencilere aracılık yapıp destek olmaktalar. 
Bir öğrenci odası bulabilmek genellikle zor 
olabiliyor. Bu nedenle öğrencinin, üniver-
siteye kabul edilir edilmez başvuru yapması 
önemli. AF Bostäder (AF Konutları)’na 
046-19 15 00 numaralı telefondan ya da 
www.lu.se/boende adresinden ulaşılabilir.

BoPoolen bir konut kiralama kuruluşu 
olup, öğrencilerin başvurularını -henüz 
üniversiteye girip girmediklerini bilmeden 
de- alabiliyor. 

Bu kuruluşun telefonu 046-222 04 40 
veya 046-222 17 75 ve internet adresi de 
www.lus.lu.se/bopoolen dir.

Eğitim merkez danışmanlığı 046-222 01 
00 Saat 10:00–12:00 arası

Katalog ısmarlama 046-222 70 54 
veya www.lu.se/katalogbestallning. 

Danışma Üniversite giriş sınavı konusunda 
danışma hem Eğitim merkez danışmanlığı 
kanalı ile hem de www.studera.nu adresin-
den sağlanabilir.

Başvuru tarihi
İlkyaz dönemi için son başvuru tarihi: 
15/Ekim
Güz dönemi için son başvuru tarihi: 
15/Nisan
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İsveç’te yaşamakta olan insanların yaklaşık yarısı, yaşamlarının bir bölümünde 
ya üniversitede ya da yüksek okulda eğitim görüyorlar. Bu öğrencilerin kadın 
– erkek oranları da birbirine eşit. Akademik eğitim görmek hem iş bulmayı 
kolaylaştırabiliyor hem de gelecekte pek çok kapının insana açılmasına 
yardımcı oluyor. Bu nedenle de üniversite eğitimi iyi bir yatırım. Üstelik 
çoğu kez diğer ülkelerde de kullanılabilmek olanağı var. Giderek artan sayıda 
işveren, diğer kültürler konusunda bilgisi olan ve bir kaç dil konuşabilen 
kişileri işe almayı yeğliyorlar. Bunun doğal sonucu  olarak iş piyasası da gide-
rek daha uluslararası bir kimlik kazanmaya başlamış durumda.

LUND †NÜVERSÜTESÜNDE 
EÚÜTÜM G…RMEK


