DANIŞMANLIK SERVİSLERİMİZ
AG STUDYUSA Higher Education Consultants Ltd. (kısaca StudyUSA), ABD Büyükelçiliği
tarafından desteklenen, Kıbrıs’ın tek resmi EducationUSA merkezidir. StudyUSA kar amacı
gütmeyen, öğrencilere Amerika’daki yüksek öğrenim olanakları konusunda danımanlık
yapan bir kurumdur. Danışmanlarımız konularında uzman, en az 20 yıllık danışmanlık
tecrübeleri olan danışmanlardır.
Her öğrencinin danışmanlık ihtiyaçları farklı olduğundan, her ihtiyaca uygun paketlerimiz
bulunmaktadır. Karar vermeden önce, tüm paketlerimizi detaylı inceleyip karar vermenizi
tavsiye ediyoruz.
Amerika’daki üniversitelerin son başvuru tarihlerinin erken olmasından dolayı,
öğrencilerimizin danışmanlık paketlerimize en geç 1 Aralık’a kadar kayıt yaptırmalarını
tavsiye ediyoruz. 1 Aralık’tan sonra başvuranlar €150’luk gecikme ücretine tabi tutulacaktır.
Bu ek ücret, kayıt sırasında alınacaktır.
__________________________________________________________________________
StudyUSA Platinium Paket

€1500 (+ KDV)

Bu paketimiz full servis paketimizdir ve danışmanınız size başvuru sürecinin tümünde
yardımcı olacaktır. Bu pakete dahil olan servisler:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Amerika’daki yüksek öğrenim sisteminin ve öğrencinin seçeneklerinin anlatıldığı ilk
görüşme
Öğrenci ve ailesinin ihtiyaçlarının konuşulduğu ve danışmanlık paketinin içeriği
konusunda detaylı görüşme
Öğrencinin akademik özgeçmişinin değerlendirilmesi, ona uygun yüksek öğrenim
seçeneklerinin konuşulması ve üniversite araştırması için kaynakların paylaşılması
Üniversite listesinin belirlenmesi
Öğrenci ve ailesiyle başvurular ve üniversiteler konusunda iletişimde olmak
Başvuruların doldurulması ve kontrol edilmesi, kompozisyonların kontrolü ve
düzeltilmesi. Bu pakettte başvuruları danışmanınız dolduracaktır fakat gerekli
kompozisyonları öğrenci kendi yazıyor.
Burs başvurularının/maddi yardım için gerekli formların bulunması ve doldurulması
için yardım
Başvuru sonrası başvuruların takibi, eksik belgelerin tamamlanması
Vize prosedürlerin anlatılması ve formların doldurulmasında yardım
Öğrenci adına üniversitelerle iletişimde olmak

•
•

Öğrenciyi Amerika’daki yaşamına ve eğitimine hazırlamak amacıyla düzenlenen özel
oryantasyon programı
Yıl boyunca iletişimde olmak

Bu paketle maksimum 8 üniversiteye başvurulabilir. Her ek üniversiite için €100 ek ücret
alınacaktır.
Ödeme peşin veya aşağıda belirtildiği gibi 5 taksitte yapılabilir:
400 Euro StudyUSA başvurusu esnasında
346.25 Euro 15 Aralık 2020’e kadar
346.25 Euro 15 Ocak 2021’e kadar
346.25 Euro 15 Şubat 2021’e kadar
346.25 Euro 15 Mart 2021’e kadar
_______________________________________________________________________
StudyUSA Altın Paket

€800 (+ KDV)

Bu pakete dahil olan servisler:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Amerika’daki yüksek öğrenim sisteminin ve öğrencinin seçeneklerinin anlatıldığı ilk
görüşme
Öğrenci ve ailesinin ihtiyaçlarının konuşulduğu ve danışmanlık paketinin içeriği
konusunda detaylı görüşme
Öğrencinin akademik özgeçmişinin değerlendirilmesi, ona uygun yüksek öğrenim
seçeneklerinin konuşulması ve üniversite araştırması için kaynakların paylaşılması
Üniversite listesinin belirlenmesi
Başvuruların ve kompozisyonların doldurulmasında yardım, kontrol edilmesi ve
düzeltilmesi. Bu pakette başvuru formları öğrenci kendi dolduruyor ve
kompozisyonları kendi yazıyor. Danışmanları tavsiyelerde, duzeltilmesi için
yardımda bulunacaktır.
Burs başvurularının doldurulmasında yardım
Başvuru sonrası başvuruların takibi, eksik belgelerin tamamlanması için yardım ve
üniversitelerle iletişimde bulunmak
Vize prosedürlerin anlatılması ve formların doldurulmasında yardım
Öğrenciyi Amerika’daki yaşamına ve eğitimine hazırlamak amacıyla düzenlenen özel
oryantasyon programı
Yılı boyunca iletişimde olmak

Bu paketle maksimum 8 üniversiteye başvurulabilir. Her ek üniversiite için €50 ek ücret
alınacaktır.

Ödeme peşin veya aşağıda belirtildiği gibi 3 taksitte yapılabilir:
350 Euro StudyUSA başvurusu esnasında
301 Euro 15 Aralık 2020’e kadar
301 Euro 15 Ocak 2021’e kadar
____________________________________________________________________
StudyUSA Gümüş Paket

€600 (+ KDV)

Bu pakete dahil olan servisler:
•
•
•
•
•
•
•
•

Amerika’daki yüksek öğrenim sisteminin ve öğrencinin seçeneklerinin anlatıldığı ilk
görüşme
Başvuru formlar için yardım (kontrol edilip düzeltilmesi). Bu pakette, öğrenci
başvuracağı universiteleri kendi belirliyor.
Başvuru kompozisyonlarının kontrol edilmesi ve düzeltilmesi için tavsiyelerde
bulunmak (kompozisyonu öğrenci kendi yazıyor)
Burs/maddi yardım başvuru formlarin doldurulmasında yardım
Başvuru sonrası başvuruların takibi, eksik belgelerin tamamlanması ve üniversitelerle
iletişim konularınd yardımcı olmak
Vize prosedürlerin anlatılması ve formların doldurulmasında yardım
Öğrenciyi Amerika’daki yaşamına ve eğitimine hazırlamak amacıyla düzenlenen özel
oryantasyon programı
Yılı boyunca iletişimde olmak

Bu paketle maksimum 8 üniversiteye başvurulabilir. Her ek üniversiite için €50 ek ücret
alınacaktır.
Ödeme peşin veya aşağıda belirtildiği gibi 3 taksitte yapılabilir:
300 Euro StudyUSA başvurusu esnasında
207 Euro 15 Aralık 2020’e kadar
207 Euro 15 Ocak 2021’e kadar
________________________________________________________________________
StudyUSA Bakır Paket

€250 (+ KDV)

Bu pakete dahil olan servisler:
•

Amerika’daki yüksek öğrenim sisteminin ve öğrencinin seçeneklerinin anlatıldığı ilk
görüşme

•
•
•
•

Öğrenci ve ailesinin ihtiyaçlarının konuşulduğu ve danışmanlık paketinin içeriği
konusunda detaylı görüşme
Öğrencinin akademik özgeçmişinin değerlendirilmesi, ona uygun yüksek öğrenim
seçeneklerinin konuşulması ve üniversite araştırması için kaynakların paylaşılması
Üniversite listesinin belirlenmesi. Bu pakette üniversite başvuru formlarının
doldurulması dahil değildir.
Öğrenciyi Amerika’daki yaşamına ve eğitimine hazırlamak amacıyla düzenlenen özel
oryantasyon programı

Resim/müzik/fim/konservatuvar dallarında okumak isteyen öğrenciler Bakır Paketine
kaydolamaz.
Bu paketle maksimum 8 üniversiteye başvurulabilir. Her ek üniversiite için €50 ek ücret
alınacaktır.
Ödeme peşin kabul edilir.
Daha fazla bilgi icin: info@studyusa.com.cy

