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Dünyanın en iyi üniversite sıralamalarında en üstlerde yer almasının da kanıtladığı gibi
Bocconi, öğretim kalitesi ve ekonomi ve işletme alanındaki araştırmalarıyla dünyaca
tanınmış bir üniversitedir. Kampüsü, İtalya’nın tarihi ile modernliğini bir arada bulunduran
Milano şehrinin merkezinde yer alır. Öğrenciler dünyanın dört bir yanından gelmiş sınıf
arkadaşları ve öğretmenleriyle beraber, yaratıcı ve donanımlı bir ortamda çalışır. Durum
değerlendirmeleri, canlandırmalar, grup çalışmaları gibi interaktif öğretim tekniklerimiz ve
250den fazla olan yurtdışındaki partner okullarımızda okuma imkanı, öğrencilerimize iş
dünyasının aradığı beceri ve bilgileri sunar
Kariyer desteği en baştan beri sağlanır: öğrenciler gerek okulumuzda gerçekleştirdiğimiz
gerek okul dışında gerçekleşen etklinliklerle ve internet üzerinden sunulan imkanlar ile
büyük ağa sahip şirket ve firmalarla iletişime geçebiliyor.

Sıralamalar

2015 QS Dünya Sıralaması (Sosyal Bilimler)
• İşletme
Avrupa’da 3., dünyada 7.
• Ekonomi v e Ekonometriks
Avrupa’da 5., dünyada 17.
• Muhasebe ve Finans
Avrupa’da 7., dünyada 28.

2015 Financial Times Yüksek Lisans: Finans
• MSc in Finans
Dünyada 9.

2015 Financial Times Yüksek Lisans: İşletme
• MSc Uluslararası İşletme
Dünyada 9.

Lisans Programları

İngilizce Bölümler:
• International Economics and Management
• International Economics and Finance
• Economics, Management and Computer
Science
• Economics and Management for Arts,
Culture and Communication
• International Politics and Government
• World Bachelor in Business
İtalyanca Bölümler:
• Economia aziendale e management
• Economia e finanza
• Economia e scienze sociali
• Economia e management per arte, cultura
e comunicazione
• Giurisprudenza

Kabul Koşulları:

İnternet üzerinden başvuru ve aşağıdakileri
içeren dosya:
• Son 2. ve 3. yılların notları
• SAT, ACT veya Bocconi sınavı
• İngilizce Sertifikası (TOEFL, FCE veya
IETLS gibi)
• personal statement
• CV
• Sertifikalar ve akademik olmayan aktiviteler

Guidance and Recruitment Office
piazza Sraffa 11 - 20136 Milan, Italy
tel. +39 025836.5930

Eğitim Ücretleri

Yıllık olarak yaklaşık € 11.000 değerinde bir
yatırım beklenmektedir.
Ücretler, öğrencinin ailesinin gelirleri ve
varlıklarına oranla düşürülebilir.

Konaklama

Üniversitenin yaklaşık 1600 öğrenciyi
kapsayabilecek 6 tane yurdu vardır.
Ücretler aylık olarak € 350-800 arasında
değişir.

Burs İmkanları

Università Bocconi uluslararası öğrencilerine
burs imkanı sağlama isteği vardır.
• Bocconi Uluslararası Merit Ödülleri:
Bütün uluslararası öğrenciler konaklamayı
da kapsayan tam burs için
değerlendirilecektir. Bunun için ilgili
öğrencilerin Merit Ödülleri ile ilgili ayrı bir
başvuru formu doldurmasına gerek yoktur.
• İhtiyaca Dayalı Burslar:
Öğrencinin ailesinin ekonomik durumunun
incelenmesine dayanır. Full tuition waiver
Ayrı bir başvuru formu doldurulması
gerekmektedir. Son teslim tarihi okula
başvuru tarihiyle aynıdır.

Tarihler

1. Başvuru son teslim tarihi: 20 Ocak 2016
• Bocconi Sınavı (gerekli ise):
5 Şubat 2016
• Sonuçların açıklanması: 10 Mart 2016
2. Başvuru son teslim tarihi:
19 Nisan 2016

• Bocconi Sınavı (gerekli ise):
29 Nisan 2016
• Sonuçların açıklanması:
31 Mayıs 2016

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

