
Università  Bocconi

1902 yılında kurulan Universita Bocconi, uzun süreden beri ekonomi ve işletme
alanlarının evrensel bir referans noktasıdır. Üniversite’nin akademik araştırmaları ve
çalışmaları, İtalya’yanın ve tüm Avrupa’nın ekonomisine ve sosyal gelişimine katkı
sağlayarak değişimi ve ilerlemeyi desteklemektedir. 

Milano şehir merkezinde yer alan geniş ve ferah Kampüs birçok farklı kültürden
oluşmaktadır. Kampüs, öğrencilerin, interaktif ve zengin akademik deneyimler
edindiği, dünyanın dört bir yanından gelen sınıf arkadaşları ve öğretim üyeleri ile
birlikte gelişmek ve öğrenmek için ders yaptığı, çalıştığı ve iş hayatına hazırlandığı
önemli bir merkezdir.

Bocconi, tamamen İngilizce eğitim veren 3 lisans programı sunmaktadır ancak
ekonomi, işletme, finans ve hukuk üzerine farklı İtalyanca lisans programları da
mevcuttur.  Ekonomi ve işletme üzerine olan lisans programları, öğrencilerin
rahatlıkla ilerideki akademik hayatlarında veya iş hayatlarında başarı gösterebilmeleri
için, temel bilgi ve becerilerden oluşmaktadır. Hukuk lisansı, temel ekonomi
derslerinin hukuk derslerine eşlik ettiği bir program olup, uluslararası ortamlarda
çalışmaya hazır çağdaş hukuk profesyonelleri yetiştirmektedir.

Üst düzey bir eğitim-öğretim kurumu olmak, öğrencilerle ve öğretim üyeleri ile
doğrudan iletişim ve iş dünyası ile devam eden etkileşim demektir. Bununla
beraberinde tüm öğrencilerden göstermeleri beklenen aktif katılım, ileride
mezunlarımızın iyi pozisyonlara yerleşmesini ve kendilerine istedikleri gelecekleri
yaratmalarını sağlayan en önemli faktördür. 

Lisans Programları: / Bachelor
Programs
İngilizce Eğitim 
• International Economics and Finance
• International Economics and Management
• International Politics and Government
• World Bachelor in Business
İtalyanca Eğitim
• Economia aziendale e management
• Economia e finanza
• Economia e scienze sociali
• Economia e management per arte, cultura

e comunicazione
• Giurisprudenza

Kabul Şartları: / Entry
Requirements
Online başvuru ve dosya beraberinde;
• Lisenin ikinci ve üçüncü yıl notları 
• SAT, ACT veya Bocconi Test
• İngilizce dili yeterlilik sertifikası (TOEFL, FCE

veya IELTS, detaylı bilgi için üniversitenin
websitesinden yararlanabilirsiniz)

• Personal Statement 
• Müfredat bilgileri
• Okul dışı aktivite sertifikaları

Öğretim Ücreti: / Tuition Fees
Ailelerin eknomik şartlarına bağlı olarak yıllık
yaklaşık 5.000 euro ile yaklaşık 11.000 euro
arasındadır. (2014-2015 akademik yılı)

Konaklama: / Accomodation
Üniversite’nin sahip olduğu 6 yurt binasında,
uluslararası öğrenciler için yaklaşık 1600
kişilik yatak imkanı bulunmaktadır.
Konaklamanın fiyat aralığı aylık yaklaşık
350-800 euro’dur.

Burslar: / Scholarships
Universita Bocconi’nin, okulun akademik
programlarına kabul edilen uluslararası
öğrencilere burs imkanı sağlama olanağı
vardır. 

• Bocconi Uluslararası Başarı Bursları
Test sonucunu üniversiteye sunan her
uluslararası aday tam burs -okul ve
konaklama ücreti dahil- için
değerlendirilmektedir. Merit Awards ile
ilgilenen öğrencilerin özel bir başvuru
doldurmasına gerek yoktur.

• İhtiyaç Bursları
İhtiyaç Bursları, ailelerin ekonomik
şartlarının değerlendirilmesine bağlıdır ve
ekonomik açıdan ailesi dezavantajlı
adaylara yöneliktir. 

Okul ücretinin tamamından muafiyettir, okula
giriş başvurusunun son tarihine kadar ayrı bir
başvuru yapılmalıdır. (Aşağı Bknz.)

Zaman Çizelgesi: / Timeline
1. Tur son başvuru tarihi: 15 Ocak 2015
• Bocconi Test (Gerekli ise): 6 Şubat 2015
• Sonuçlar: 12 Mart 2015
2. Tur son başvuru tarihi: 19 Mart 2015
• Bocconi Test (Gerekli ise): 2 Nisan 2015
• Sonuçlar: 28 Nisan 2015
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Student Affairs Division
Guidance and Recruitment Office
Undergraduate Services
piazza Sraffa 11 - 20136 Milan, Italy
tel. +39 025836.5930
fax +39 025836.5822

undergraduate.services@unibocconi.it
www.unibocconi.eu/undergraduate

facebook.com/unibocconi
twitter.com/unibocconi
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