
Günümüzün değişen ekonomik ve sosyal koşulları 
geleneksel öğretmen yetiştirme modellerinin dışına 

çıkan disiplinlerarası eğitim programlarının önemini 
artırmıştır. Bu anlayıştan yola çıkarak ODTÜ ile SUNY New Paltz 
arasında oluşturulan ortak lisans programı ilk olarak 2004-2005 
akademik yılında öğrenci kabul etmiştir. Bu programın öğrencile-
ri, lisans eğitimleri süresince hem Türkiye’nin hem de ABD’nin 
saygın eğitim kurumlarında öğrenim görmekte, iki farklı kültürü 
tanıyıp karşılaştırma olanağını bulmakta, ODTÜ’de aldıkları dil 
temelini New Paltz’da, İngilizce’nin doğal ortamında geliştirmek-
te, iki üniversitenin sunduğu olanaklar sayesinde modern 
öğretmenlik eğitiminin tüm alt alanlarını kapsayan temel dersleri 
almanın yanı sıra ilgi duydukları alanlarda yoğunlaşmalarını 
sağlayacak zengin seçmeli dersler yelpazesinden yararlanmakta, 
ODTÜ’den alacakları İngilizce Öğretmenliği diploması ve SUNY 
New Paltz’dan alacakları “Liberal Studies: Language, Literature 
and Culture” (İnsan ve Toplum Bilimleri) diploması sayesinde 
profesyonel bilgi ve beceri sentezi oluşturmaktadırlar.

Program
Hazırlık  ODTÜ
Birinci Sınıf ODTÜ
İkinci Sınıf  ODTÜ
Yaz Okulu I SUNY New Paltz
Üçüncü Sınıf SUNY New Paltz
Yaz Okulu II SUNY New Paltz
Dördüncü Sınıf ODTÜ

İngilizce Yeterlik
ODTÜ Hazırlık programından muafiyet için belirlenen İngilizce 
yeterlik koşulları ile ABD’deki ilgili üniversitenin dil yeterlik 
koşullarına http://suny.metu.edu.tr/egitim-dili adresinden erişile-
bilir.

Burs İmkânları
• Burslu Kontenjan
İlgili kontenjana yerleştirilen bir öğrenciye %50 burs sağlanır, ve 
bu öğrenci her iki kurumda belirlenen öğrenim ücretinin yarısını 
öder. Karşılıksız olan bu destek İngilizce hazırlık programında 
geçirilen 1 yıl ile normal lisans eğitimi süresince verilir.

• Başarı Bursu
Lisans programında birinci yılı tamamlayan ve sınıfında en 
başarılı öğrencilere başarı bursu verilir. Her yıl, her program ve 
sınıf için verilecek burs sayısı ve miktarı, ODTÜ Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir. Başarı bursu ile ilgili yönergeye http://suny.-
metu.edu.tr/burs-yonergesi adresinden erişilebilir.

2017-2018 Öğrenim Ücreti
• ODTÜ’de geçirilecek akademik yıl için (Hazırlık, 1., 2., ve 4. Sınıf) :  
 Yıllık 8.216  TL.

• New Paltz’da geçirilecek bir akademik yıl için (3. Sınıf) :   
 Yıllık 20.000 ABD Doları.

• New Paltz’da geçirilecek her biri 5’er haftalık 2 yaz dönemi:  
 Toplam 8.400 ABD Doları.

Öğrencinin New Paltz’da bulunacağı yaklaşık 12 aylık süre içinde yurt, 
yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı harcamanın 
yaklaşık 17.000 ABD Doları tutacağı tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar 
her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

SUNY New Paltz
• Hudson Nehri Vadisi’nde kurulmuş tarihi bir yerleşke olan New Paltz, 
aynı zamanda Amerika’nın en yeşil kampüslerinden birine sahip

• New York şehrine arabayla 
sadece 90 dakika uzaklıkta

• Her yıl yaklaşık 50 ülkeden 
gelen toplam 600 yabancı 
öğrenci

• The Princeton Review’a göre, 
Amerika’nın en iyi 75 devlet 
üniversitesinden biri

• Kütüphaneler, bilgisayar 
laboratuvarları, spor tesisleri, yaklaşık 200 öğrenci topluluğu ve 
yeni bir dil öğrenim merkezini içine alan çeşitli ve zengin eğitim alt 
yapısı. Daha fazla bilgi için: www.newpaltz.edu

İş Olanakları
Mezunlarımız, İngilizce Öğretmenliği diploması sayesinde Türk 
eğitim sisteminin her düzeyinde İngilizce öğretmenliği yapmakta, 
“İnsan ve Toplum Bilimleri” programında sunulan eğitim kapsa-
mındaki psikoloji, sosyoloji, felsefe, dilbilim ve edebiyat dersleri 
sayesinde ek bir bilgi birikimine sahip olduklarından, kamu ve özel 
sektörde turizm, bankacılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları, reklam-
cılık, çevirmenlik gibi dil ve sosyal bilgi gerektiren alanlarda iş 
bulabilmektedir. Mezunlarımızdan bazıları, Boğaziçi Üniversitesi, 
University of Kent ve University of Maine gibi önde gelen üniversi-
telerde lisansüstü eğitimlerini tamamlayıp akademik kariyerlerine 
devam etmektedir.
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TEFL-SUNY New Paltz
İngilizce Öğretmenliği

TEFL-SUNY New Paltz
İngilizce Öğretmenliği
%50 Burslu



ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI
İletişim Bilgileri

ODTÜ-SUNY Koordinasyon Ofisi
ODTÜ Merkez Mühendislik Binası, 10. Kat
06800 Ankara

E-mail: suny@metu.edu.tr
Tel: 0312 210 7170
0312 210 7113
http://suny.metu.edu.tr

SUNY New Paltz
1 Hawk Drive, New Paltz, NY 12561
http://www.newpaltz.edu/dualdiploma/

SUNY 
Türkiye Ofisi
Büyükdere Cad. Meydan Sk. No:1 BeybiGiz Plaza
Kat:15 D:55-56 Maslak, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 970 1327
E-mail: busra.cebeci@suny.edu
senem.sahin@suny.edu
http://suny.edu.tr

ODTÜ – SUNY NEW PALTZ
İNGİLİZCE 
ÖĞRETMENLİĞİ-
İNSAN VE TOPLUM 
BİLİMLERİ
LİSANS PROGRAMI

ODTÜ ve New York 
Eyalet Üniversitesi’nden
Çift Diploma Fırsatı

Eray AKTAŞ, TEFL’12

Bence TEFL gibi bir programın ODTÜ gibi seçkin bir       
üniversitede olması, lisans öğrencileri için büyük bir 
şans. Amerika’da geçirilen bir yıllık süre zarfında, 
öğrenciler kendilerini yalnızca akademik açıdan değil,   
aynı zamanda kültür, yabancı dil ve kişisel gelişim 
açılarından da geliştirme şansını bu program ile elde 
etmekte. Bu programın bir mezunu olarak şunu 
söyleyebilirim ki, SUNY New Paltz ve ODTÜ’de 
alanında uzman birçok öğretim görevlisi ile çalışma 
imkanını elde etmiş olmam, kariyerimde daha sağlam 
adımlar atmamı sağladı. Şu an ABD’de bir yüksek 
öğretim kurumunda İngilizce okutmanı olarak görev 
yapmaktayım. Yurtdışında öğretmenlik yapmayı 
düşünen öğrenciler için, bu programın birçok kapıyı 
açacağına inanıyorum.


