Portfolyo ve
Yüksek Lisans’a
Hazırlık Programı

Yurtdışındaki üniversitelerin büyük çoğunluğu tasarım ve
sanat bölümlerinde eğitim almak isteyen öğrencilerden
portfolyolarını sunmalarını istemektedir. Türkiye’de de son
zamanlarda bazı okullar bu şekilde öğrenci seçmeye başladı.

Eğitim programı haftada kaç
saattir?

Bu eğitim programına katılan öğrencilerimiz portfolyosunu
hazırlarken nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrenerek, sadece
portfolyonun içeriğini değil, portfolyosunun sunumu da bir
sanat ve tasarım ögesi olarak ele alıyor ve tasarımını yaparak
sunumuna hazırlanmış oluyor.

Portfolyo ve Yüksek Lisans eğitim programı haftada 16 saattir.

Bu programa katılan öğrenciler için özel bir eğitim programı belirleniyor, öğrencilerin girmek istediği üniversitenin
beklentilerine göre ve öğrencilerin kendi yeteneklerine göre
yönlendirilerek portfolyoları hazırlanıyor.
Bu programa katılan öğrencilerimiz aynı zamanda görsel
sanatlar ve tasarım eğitim programına da katılabiliyor.

Portfolyo ve Yüksek Lisans’a
Hazırlık Programına katılan
öğrencilerin göreceği dersler
Temel Çizim

Eğitim programının tamamı
kaç aydır?
Portfolyo ve Yüksek Lisans eğitim programı öğrencinin üniversite başvurularına kadar devam eder.

Hangi günler eğitim var?
Pazartesi günleri haricinde istenilen bir zaman dilimine göre
planlanır.

İstenilen saat seçilebilir mi?
Grupların uygunluğuna bağlı olarak tercih yapılabilir.

İmgesel Tasarım

Öğrenci istediği zaman dersi
sonlandırabilir mi?

Sanatsal Anatomi

Öğrenci istediği zaman dersi sonlandırabilir veya ara verebilir.

Temel Sanat ve Tasarım

Desen / Figür Çizimi
Renk Teorisi
Heykel
Sketching / Tasarım Çizimi
Moda İllüstrasyonu
Sanat Tarihi
Tasarım Tarihi
Görsel Algı

Ödemeler nasıl yapılır?
Eğitim ücretleri her ayın başında nakit, pos makinası veya
banka ödemesi olarak yapılabilir.

Ücret iadesi yapılır mı?
Ödemeler her ayın başında yapılır. Öğrencinin ödemesi yapılan ay içinde ayrılması durumunda ücret iadesi yapılmaz.

Bilgisayar Destekli Tasarım

Devamsızlık durumu ödemeleri
nasıl etkiler?

Portfolyo Tasarımı

Öğrenci kayıt sildirme formunu imzalamadığı sürece kaydı

Teknik Çizim

devam ediyor kabul edilir. Öğrenciden kaynaklanan devamsızlık durumu ödeme planı etkilemez.

Etüt ve telafi ders imkânı var
mı?
Öğrenci ders saatlerinin dışında istediği zaman akademide
çalışmalara katılabilir.

Portfolyo hazırlık sürecinde
destek olunabilir mi?
Portfolyo sürecinde gerekli danışmanlık hizmeti verilir.

Eğitim ve sanat malzemelerinin
maliyetini kim karşılar?
Eğitim ve sanat malzemeleri öğrenci tarafından temin edilir.

Eğitim Ücreti Aylık 600 TL’dir.
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