İTALYAN ÜNİVERSİTELERİ TIP
SÖMESTR HAZIRLIK KURSU

FİRENZE EĞİTİM – İtalyan Üniversiteleri Hazırlık Merkezi
İtalyan devlet ve özel üniversitelerinin bazı bölümleri sınavla öğrenci kabul eder. Firenze Yurt Dışı Eğitim
ile bu tip giriş sınavlarına birebir veya grup olarak hazırlanabilirsiniz. İtalyanca veya İngilizce eğitim
dilinde, uzman branş eğitmenlerimizin verdiği derslerle Mimarlık, Tıp, Diş Hekimliği, Tasarım,
Veterinerlik, Mühendislik fakülteleri ve Bocconi üniversitesi sınavlarında başarı şansını artırabilirsiniz.
Hazırlık derslerine katılmak isteyen öğrencilerin dil seviyesi dersi anlayabilecek yeterlilikte olmalıdır.
Deneme sınavları, hazırlık kitapları ve çalışma kaynakları fiyatlarımıza dahildir.

FİRENZE EĞİTİM NASIL YARDIMCI OLABİLİR?
➢ SINAV SİMÜLASYONU– İsteyen öğrenciler eski çıkmış sorulardan oluşan deneme sınavlarına
girerek seviyelerini öğrenebilirler.
➢ IMAT SINAVINA HAZIRLIK – İsteyen öğrenciler branş hocalarımızla İtalyan fakültelerine giriş
sınavına birebir ya da grup şeklinde hazırlanabilirler.
➢ IMAT SINAV BAŞVURUSU – İtalyan üniversitelerin giriş sınavlarına katılmak isteyenler online
başvuru hizmetimizden faydalanabilirler.
➢ TIP FAKÜLTESİ TERCİHİ – İtalya’da Tıp okumak isteyenler en uygun üniversite tercihi, puanları
ve kontenjanları için ön bilgi hizmeti alabilirler.

İTALYAN TIP ve DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ 2021 SÖMESTR HAZIRLIK SINIFI
Ne zaman Başlayacak?

Pazartesi 25.01.2021

Ne zaman Bitecek?

Cuma 05.02.2021

Süre nedir?
Hangi günler?

2 hafta
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma

Toplam Kaç ders?

60 ders

Ders saatleri

11.00 – 16.50

Kontenjan kaç kişidir?
Eğitim dili nedir?

10 kişi
İngilizce ya da İtalyanca

Fiyat

3000 TL + KDV

Fiyatın içine dahil olanlar:
- Yabancı branş eğitmenleriyle eğitim (İngilizce ya da İtalyanca eğitim dilinde)
- Sınav konuları bilgisi (Syllabus)
- Firenze Eğitim Tıp hazırlık kitabı
- 2 adet Sınav simülasyonu
- Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri sunumu
- Online eğitimde ders kayıtları alınır, öğrenciler tekrar dersleri izleyebilir

Eğitim İçeriği
Genel Kültür
Mantıksal Akıl Yürütme
Fizik ve Matematik
Biyoloji ve Kimya

Eğitim kaynakları
Ders kaynaklarımız İtalya’da yayınlanan hazırlık ve soru kitaplarından derlemedir. Eski sınav soruları,
İtalya’daki liselerin müfredat kitapları ve branş hocalarımız tarafından hazırlanan ilgili materyallerden
oluşur. Deneme sınavları, hazırlık kitapları ve çalışma kaynakları fiyatlarımıza dahildir.

Başarı oranı
Hazırlığa başlamadan önce deneme sınavlarımız ile öğrencilerimizin seviyesi tespit edilir. Hazırlık
süresince ve sonunda öğrencilerimiz tekrar deneme sınavlarına tabii tutularak seviyesindeki değişim
değerlendirilir. Bizden hazırlık alan öğrencilerimiz istatistiklerimize göre sunduğumuz ders programı
sonunda test puanları 20 katına varan artış gösterebilmektedir. Firenze Yurt Dışı Eğitim web
sayfasında gurur tablomuz kısmında başarı ile yerleşen öğrencilerimizi inceleyebilirsiniz.
http://firenze.com.tr/gurur-tablomuz

