
 
 

Öncü Bir Devlet Üniversitesi 
 Kuzeydoğu Amerika’daki en iyi devlet üniversitelerinden biri olan Buffalo Üniversitesi (UB), yüksek 
kalitede eğitim alabileceğiniz en uygun üniversitelerden bir tanesidir. 1846’da kurulan UB, 64 kampüsten oluşan 
New York Eyalet Üniversiteleri (SUNY) sisteminin en büyük üniversitesi olmakla birlikte, tüm SUNY kampüsleri 
içinde, hem lisans hem de lisansüstü seviyelerde en çok branşta eğitim imkanı sunan üniversitedir. Amerikan 
Üniversiteler Birliği’ne  üye olan UB, Amerika’daki en iyi araştırma okullarından biridir ve sağladığı bütün 
imkanlara rağmen, en ekonomik devlet üniversitelerinden biri olarak kalabilmeyi de başarmıştır.  
 
Öğretim Görevlileri ve Fakülteler 

%95’i doktora veya dengi derecelere sahip olup alanlarında çeşitli ödüller almış 2000’e yakın öğretim 
üyesiyle, Buffalo Üniversitesi, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarındaki programlara ek olarak 12 profesyonel 
departmanında; lisans, lisansüstü ve doktora seviyelerinde 300 farklı program önermektedir.  
  
 Mimarlık             Mühendislik                           Hukuk                                Hemşirelik 
 Diş Hekimliği  Toplum Sağlığı                İşletme                    Eczacılık 
 Eğitim   Tıp                                        Halkla İlişkiler 
 
Öğrenci Nüfusu 
 29,000 öğrencili UB, 100’ü aşkın farklı ülkeden 5,000 yabancı öğrenciyi ağırlamaktadır.  
 
Kabul Şartları 
 Yabancı öğrencilerin başvuruları şu kriterlere göre değerlendirilmektedir: 

1) Akademik Yeterlilik ve Krediler: Başvuranın akademik geçmişi 
2) İngilizce Yeterliliği: Üniversite standartları gereği; Yazılı-TOEFL için 55, internet-TOEFL için 79, 

veya IELTS için (hiçbir alt puanın 6.0’dan düşük olmaması şartıyla) 6.5 minimum puanlar olarak 
belirlenmiştir. 
Lisans Eğitimi (Freshman/Transfer)’ ne özel olarak; Yazılı-TOEFL için 523-549, İnternet-TOEFL 
için 70-78 veya  IELTS puanı için (hiçbir alt puanın 5.5’ten düşük olmaması şartıyla) 6.0 “koşullu” 
kabul imkanı sunar. “Koşullu” kabul edilen öğrenciler fazladan İngilizce dersleri almak 
durumundadır. 
Lisansüstü eğitim için gerekli görülen minimum puanlar herbir departman tarafından özel olarak 
belirlenmektedir.  

3) Standard Testler: Lisans eğitimi için başvuran yabancı öğrencilerden SAT I skorları 
istenmemekte ancak bu testlerin alınması tavsiye edilmektedir. GRE ve GMAT gibi testlerin 
alınması, başvurulan lisansüstü programa göre gerekli görülebilir.  

4) Finansal Destek: Amerika’da eğitim almak için başvuran bütün yabancı öğrenciler, Yeterlilik 
Sertifikası almaya hak kazanmak için, finansal ihtiyaçlarını karşılayacak bütün kaynakların 
dökümanlarını okulumuza göstermek zorundadırlar.  

 
Başvuru Prosedürü 
 Lisans eğitimi için tavsiye edilen son başvuru tarihleri; Güz Dönemi için Şubat, Bahar Dönemi için ise 
Ekimdir.  Lisansüstü eğitim için tavsiye edilen son başvuru tarihleri, başvurulan departmana göre değişmektedir 
ve başvurular direkt olarak istenilen departmana yapılmalıdır.  
 
Oryantasyon 

Bütün öğrencilerin katılması zorunlu olup, derslerin başlama tarihinden bir hafta önce yapılmaktadır.  
 
Akademik Takvim 

İki adet 15 haftalik dönem vardır. (Güz Dönemi: Ağustos sonlarından Aralık ortalarına; Bahar Dönemi: 
Ocak ortalarından Mayıs başına kadardır). Ayrıca Mayıs ve Ağustos ayları arasında yaz dersleri de 
sunulmaktadır.  
 
 



Harç ve Diğer Ücretler (Amerikan Doları)*  
                                   Harç          Gerekli Ücretler/Kalacak Yer/Yemek      Toplam (9 Aylık Akademik Yıl) 

Lisans                     $24,180                  $19,079            $43,259             
Lisansüstü              $22,210                  $18,435                $40,645 

 * fiyatlar değişkendir; yukarıdaki miktarlara kitap masrafları ve kişisel harcamalar dahil değildir. 
 
Maddi Yardım 
 Lisansüstü eğitime başvuran öğrenciler asistanlık ve benzeri statüler alarak, harçtan muaf olabilirler. 
Öğrenciler bu statüyü ancak ilgili departmanlarından alabilirler. “F” (öğrenci) veya “J” (ziyaretçi) vizesi bulunanlar, 
kampüste sınırlı miktardaki part-time iş olanaklarından faydalanabilirler.  

Lisans öğrencilerine sunulabilecek burs imkanları web sitemizde bulunmaktadır: 
buffalo.edu/internationaladmissions/scholarships  

 
İngilizce Dil Eğitimi 
 UB bünyesindeki dil enstitüsü (ELI), güz, bahar ve yaz dönemlerinde ileri derecede İngilizce ve üniversite 
öncesi hazırlık dersleri vermektedir. Daha fazla bilgi için: 
             Tel: (716) 645-2077                                             Fax: (716) 645-6198 

 Email: elibuffalo@buffalo.edu                             Web Sitesi: buffalo.edu/eli 
 
Yaşam 
 Kampüste yurtlar ve apartmanlar mevcut olup, öğrencilerin buralara yerleştirilmesi başvuru tarihlerine 
göre yapılmaktadır. Diğer bir deyişle, ne kadar erken başvurulursa, yerleştirilme şansı o kadar artmaktadır. 
Yabancı öğrencilerin, son başvuru tarihlerinden önce başvurup depozitolarini yatırdıkları takdirde, kampüs içinde 
bir yere yerleştirilecekleri garantidir. Son başvuru tarihleri; Güz dönemi için 1 Mayıs, Bahar dönemi için ise 1 
Aralıktır. Ayrıntılı bilgi için: buffalo.edu/campusliving 
 
Kampüs 
 Şehir merkezinden 20 dakika uzaklıktaki Amherst’te bulunan kampüs, Amerika’nın en modern 
kampüslerinden biri olup, yüksek teknolojiyle donatılmış sınıflara, laboratuvarlara, bilgisayar merkezlerine ve 
kütüphanelere sahiptir.  
 
Öğrenci Hayatı 
 UB, öğrencilerine çok sayıda atletik program, spor ve eğlence imkanları, 25 tanesi yabancı öğrenciler 
tarafından kurulmuş toplam 450 sosyal klüp, hobilere yönelik dersler, konserler, film gösterileri ve çeşitli kültürel 
aktiviteler sunmaktadır. Okul takımımız, UB Bulls, Ulusal Üniversiteler Arası Lig’de (NCAA) Division I-A’da yer 
almaktadır ve Orta-Amerika Konferansı’nın (MAC) bir üyesidir.  
 
Bir Şehir Olarak Buffalo 
 New York eyaletinin ikinci en büyük şehri olan Buffalo, 4 mevsimin yaşandığı bir şehirdir. Yaşayanlara 
büyük bir şehrin avantajlarıyla birlikte küçük bir kasabanın sıcaklığını ve kolaylığını sunan Buffalo, yabancı 
öğrencilerin dostça karşılandığı, eğlenceli, güvenli ve ucuz bir şehirdir. 
 
Bulunduğu Yer 
 New York, Washington, Boston, Philadelphia ve Chicago gibi büyük şehirlerden uçakla sadece 1 saatte 
ulaşılabilen Buffalo, Kanada sınırında, dünyaca ünlü Niagara Şelaleri’nin yanıbaşındadır. Okul kampüsünden 
şelaleler  arabayla sadece 20 dakika, Kanada’nin en büyük şehirlerinden biri olan Toronto ise sadece 90 
dakikadır.  
 
Lisans Eğitimiyle ilgili daha fazla bilgi için:   Lisansüstü Eğitimle ilgili daha fazla bilgi için: 
International Enrollment Management    The Graduate School 
411 Capen Hall      408 Capen Hall 
Buffalo, N.Y. 14260-1604, U.S.A.    Buffalo, N.Y. 14260, U.S.A. 
Tel: (716) 645-2368  Fax: (716) 645-2528   Tel: (716) 645-3482  Fax: (716) 645-6998 
Email:  intiem@buffalo.edu     E-mail: grad@buffalo.edu 
Website:  buffalo.edu/ApplyUB     Website: grad.buffalo.edu  


