ÜNİVERSİTE SEÇERKEN ADAYLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
Adaylar, hayatlarının en önemli kararlarından birini üniversite tercihi yaparken verecek. Her
aday önce, okurken mutlu olacağı bölümlerin listesini yapmalı ve sonra kendisine en uygun
üniversiteleri listelemelidir.
Önce bölüm sonra üniversite seçilmeli
Üniversiteler meslek okulu değildir, üniversiteler öğrencileri hayata hazırlamak için eğitim
verir. Elbette adayın seçtiği bölüm, hangi meslekleri başarıyla yapabileceği konusunda az da
olsa bir sınırlama getirir. Bu nedenle adaylar, zevkle okuyup mezun olduktan sonra çalışma
hayatları boyunca zevk alacakları mesleklere uygun bölümleri seçmelidir. Çevre baskısıyla,
çok istemeden girilen bölüm ve üniversiteler nedeniyle adaylar iş yaşamında başarısız
olabiliyor. Adayların, sınıf arkadaşlarının tercihlerinden etkilenip onlarınkine benzer bir tercih
listesi yapması çok sakıncalı olmaktadır. Adaylar, kendilerine en uygun bölüm ve
üniversiteleri en sağlıklı şekilde kendileri belirleyebilir. Son kararı aday kendi vermeli ve
tercih listesini, teknik hataları belirlemek için danışmanlara inceletmelidir. İstenmeyen düşük
puanlı bir bölümü yanlışlıkla araya yazan aday, istemediği bölüme girmek zorunda kalır.
Yüksek puanlı adayların yakın çevresindekiler, adaya puanını ziyan etmemesini ve tercih
listesini bölüm ve üniversite ayırımı yapmadan taban puanlarına göre hazırlamasını
önerebiliyor. Ancak adayların üniversite ve bölümleri taban puan sırasına göre dizmesi, çoğu
zaman mutsuz olacakları sonuçlar doğurmaktadır. Bu şekilde tercih yaptıkları için
sevmedikleri ve uyum sağlayamayacakları bölümlere girmek zorunda kalmış yüksek puanlı
adaylara sık sık rastlanıyor. Bu nedenle adaylar, tercih listesine ekleyecekleri bölüm ve
üniversitelerin tüm yaşamlarını etkileyeceğini unutmamalıdır. Her aday, okurken mutlu
olacağı bölümlerin bir listesini hazırlayarak işe başlamalıdır. Ardından çok emin olmadığı
bölümleri listeden çıkarmalı ve hangi üniversitelerde zevkle eğitim alacaksa o üniversiteleri
listelemelidir.
Üniversiteler ve bölümler ziyaret edilmeli
Tercih formunu doldurmadan önce her aday, listesine aldığı üniversitelerin ilgili bölümleri
hakkında bilgi toplamalıdır. Adaylar, listelerindeki üniversitelerin ve ilgilendikleri bölümlerin
internet sayfalarını mutlaka incelemelidir. İlgilendikleri bölümlerdeki öğretim üyelerinin;
sayısını, unvanlarını, doktoralarını hangi üniversitelerden aldığını, bilimsel yayınlarını ve
kazandıkları ödülleri incelmeleri faydalı olur. Ardından her aday mutlaka tercih etmeyi
düşündüğü üniversiteleri ziyaret etmelidir. Listedeki üniversitelerin ilgili bölümlerini
yakından inceleyip öğrenci ve hocalarıyla görüşmek doğru karar vermeye yardımcı olur.
Adaylar, son kararı vermeden önce hangi bölüm ve üniversiteler kendilerini mutlu etmeyecek
ise onları listeden çıkartmalıdır. Puanlarına ve kendi kapasitelerine en uygun olan bölüm ve
üniversitelerin listesi, ziyaretlerden sonra kesinleştirilmelidir. Hayatta ne tür işlerde
çalışmaktan mutlu olacaklarını düşünerek tercih edilen bölüm ve üniversite, adayın iş
hayatında başarılı olmasını sağlar.
Üniversite sıralamaları adaylara yol gösterir
Adaylar tercih edecekleri üniversitelerin Türkiye ve dünya sıralamalarındaki yerlerini de
incelemelidir. ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, bu yıl tercih aşamasındaki
adaylara yardımcı olmak için etkileşimli bir internet sayfası hazırladı. Bu sayfada
üniversitelerimizin en son yayınlanan 8 dünya sıralamasındaki durumları açıklandı. Ayrıca
üniversitelerimizin, 23 bilim alanında ülke içindeki ve dünyadaki sırası da etkileşimli raporda
incelenebilmektedir. URAP’ın etkileşimli sayfasına
http://tr.urapcenter.org/2015_alan_siralamasi/ adresinden ulaşılabilir. URAP tarafından
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yapılan ülke içi ve dünya üniversite sıralamalarına da http://www.urapcenter.org/2014/
adresinden erişilebilir.
İyi bir üniversitede kaliteli akademisyen kadrosu yanında kütüphane, laboratuvar, bilgisayar
ve internet gibi alt yapılar yeterli olmalıdır. Üniversitenin; kültür, sanat, spor, barınma,
beslenme, burs ve sağlık hizmetleri mükemmel olmalıdır. Adaylar seçtikleri üniversitenin;
kolay iş bulan, işverenlerce tercih edilen ve gerektiğinde kendi işini kurabilen mezunlar
yetiştirdiğinden emin olmalıdır. Üniversitelerin uluslararası saygınlığı ve mezunlarının yurt
içinde ve dışında başarılı olması da adaylara iş yaşamında avantaj sağlar.
Son kararını veren her aday, formu doldurduktan sonra bölüm ve üniversite kodlamalarını
kontrol edip hatasız yaptığından emin olmalıdır.
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