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CSU, Avustralya’nın ulusal üniversitelerinden biri olarak tanınmaktadır.
Charles Sturt University (CSU), uzmanlık eğitimi veren bir Avustralya üniversitesidir ve uzaktan eğitim veren lider bir kurumdur.
Üniversite, kampüs içi eğitim, uzaktan eğitim ve kurs eğitim seçenekleri ile dersler sunmak üzere ulusal ve uluslararası sınırlara taşmıştır. CSU bir devlet
üniversitesidir ve ‘Association of Commonwealth Universities’in (Milletler Topluluğu Üniversiteleri Birliği) bir üyesidir.
CSU, kampüs içi ve uzaktan eğitim alan yaklaşık 35,000 öğrenciye

aşağıdaki alanlarda 400’e yakın kurs sunmaktadır:
• Tarım ve Şarap Bilimleri
• Yardımcı Sağlık Personelliği
• Hayvan ve Veterinerlik Bilimleri
• Ticaret
• İletişim ve Yaratıcı Sanayiler
• Egzersiz ve Spor Bilimleri
• Çevre Bilimi
• Beşeri ve Sosyal Bilimler
• Bilişim Teknolojisi, Bilgisayar ve Matematik
• Kütüphane ve Bilişim Eğitimleri
• Tıp Bilimi
• Hemşirelik
• Polislik, Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi
• Psikoloji
• Fen
• Öğretim ve Eğitim
• İlahiyat ve Dini Eğitimler
Kurslar hakkında detaylı bilgi için:
www.csu.edu.au/courses

Önemli araştırmalar
CSU; uluslararası çapta rekabetçi araştırmalar ile araştırma eğitimlerini
destekleyici alanları ve projeleri tespit edip destekleyerek araştırmada
mükemmelliğe kendini adamıştır.
CSU, birçok kategoride dünya standartlarının üzerinde gösterilmektedir.
Bu alanlar arasında çevre bilimi ve yönetimi, analitik kimya, ekin ve
mera sistemleri yer almaktadır. Dünya standartlarında üst sıralarda
yer aldığımız alanlar ise, bitki biyolojisi, eğitim sistemleri, müfredat ve
pedagoji, turizm, uygulamalı ahlak ve felsefedir.
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İşine odaklı öğretim uzmanları
CSU; kendi alanlarında sahip oldukları sektör deneyimleri ile ülke
çapında saygınlık kazanmış, kendini işine adamış uzmanlar tarafından
verilen olağanüstü bir eğitim sunmada hak edilmiş bir üne sahiptir.
Öğretim üyelerimiz, iyi araştırılmış müfredat ve öğretim yöntemleri ile
desteklenmektedir. CSU’daki eğitiminizin başlangıcından sonuna kadar,
başarılı olmanız ile ilgilenen eğitmenlerden ilgi ve destek alacaksınız. 2010
yılında, dört CSU çalışanı; tiyatro/medya, sosyal adalet, mesleki eğitim
ve ticari radyo alanlarında Öğrenci Öğrenimine Olağanüstü Katkılarından
dolayı, saygıdeğer Australian Learning and Teaching Council (ALT C) Citation
(Avustralya Öğrenim ve Öğretim Birliği Takdirnamesi) aldılar.

Uygulamalı öğrenim
CSU öğrencileri, sektöre hazır hale gelmeleri için gerekli olan uygulama
becerilerini geliştirebilecekleri çok çeşitli tesisleri kullanmaktadırlar. Kampüs
içi tesislerimiz arasında; standart bir radyo istasyonu, canlı televizyon yayını
stüdyosu, medya merkezi, anlaşmalı bir sağlık kliniği, ﬁzik tedavi laboratuvarı,
veteriner kliniği, 640 hektarlık çiftlik, ticari şaraphane, network kütüphaneleri
ve bilgisayar laboratuvarı yer almaktadır. CSU’nun lisans derslerinin çoğunda
uygulamalı öğrenim bileşenleri yer alır.

CSU’nun uluslararası bağlantıları
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Charles Sturt University nerededir?
Uluslararası öğrenciler; NSW’deki Albury-Wodonga, Bathurst, Orange
veya Wagga CSU kampüslerinden birinde; ya da North Parramatta veya
Canberra’daki ilahiyat kampüsünde; ya da Sidney veya Melboure ticaret
merkezlerinde bulunan CSU Eğitim Merkezlerinden birinde eğitim alabilirler.

CSU 25’ten fazla ülkede; araştırma, ders sunumu, kültürel değişim, öğrenci ve
çalışan değişimi ve diğer birçok eğitim aktivitesi sunan, 60’tan fazla ortaklığı
bulunmaktadır.

CSU eğitim seçenekleri:
CSU, uluslararası öğrencilere aşağıdaki eğitim seçeneklerini
sunmaktadır:
• Avustralya’daki CSU’da eğitim (kampüs veya CSU Eğitim Merkezi)
• Kendi ülkenizden uzaktan eğitim ile CSU’da eğitim
• Avustralya, Çin, Kamboçya ve Hong Kong’daki CSU Onaylı Kurslarda
seçkin CSU kurs eğitimi
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CSU Study Centres in Sydney and Melbourne
Sidney ve Melbourne’deki CSU Eğitim Merkezleri
CSU Eğitim Merkezlerimiz, beş kıtada birden uluslararası eğitim ve öğretimde
global liderler olan Study Group Australia ile paralel olarak işletilmektedir.
Charles Sturt University ve Study Group, birlikte mükemmel eğitim fırsatları
sunmaya kendilerini adamışlardır.
CSU Eğitim Merkezlerimiz ile lisans ve lisanüstü (ders eğitimi) derecelerde
Muhasebe, İşletme ve Bilişim Teknolojisi dersleri sunuyoruz. Avantajlar
arasında:
• şehir merkezlerinde harika konumlar
• çok çeşitli ulusların (56 ulus) karışımının bir parçasısınız
• özenli ve destekleyici ortam

CSU yerel kampüsleri

• mükemmel öğretim görevlileri

• CSU yerel kampüslerinde eğitimin avantajları:

• şehir merkezinde bulunan diğer üniversitelere oranla daha küçük sınıﬂar

• CSU kampüsleri New South Wales eyaletinin güvenli, samimi ve gelişen
karasal şehirlerinde yer almaktadır

• modern ve aydınlık öğretim tesisleri

• Şehir hayatının iyi yanları ile kırsal kesimin avantajları (ferah alanlar, temiz
hava ve eğlenceli yaşam tarzı) bir arada

• Embassy, Martin College ve Taylors UniLink ile İngilizce dili ve akademik
ileri eğitimler.

• çoğu kurs için birden çok başlangıç tarihi (Şubat, Temmuz, Kasım)

• kampüs içi konaklama mevcut
• küçük, samimi Avustralya toplulukları içinde yer almak, İngilizce dilini ve
iletişim becerilerini geliştirerek arkadaş edinmenizi sağlar
• az mevcutlu sınıﬂar
• ekonomik yaşam maliyetleri ve büyük Avustralya şehirlerine yakın konum.
• CSU’nun eşsiz kampüs yerleşimleri, akademisyenler ile mükemmel eğitim
ve öğrenim tesislerine erişimi kolaylaştırarak sıra dışı bir eğitim ortamı
sunmaktadır.
CSU ile Yurt Dışında Eğitim
CSU ile Yurt Dışında Eğitim, yurt dışında bir üniversiteye kaydolmuş
öğrenciler ve halen bir üniversitede eğitim almayan öğrenciler için
hazırlanmıştır. Tam bir derece programına bağlı olmadan, Avustralya
üniversite eğitimini deneyimleme fırsatı sunar. Bir veya iki dönem boyunca
yerel kampüslerimizden birinde eğitim görerek, destekleyici ve kolay erişimli
öğrenim atmosferinde uluslararası deneyim kazanabilirsiniz. Ayrıca kendi
ülkenizdeki derece programınız için kredi de kazanabilirsiniz.

CSU – en büyük uzaktan eğitim sunucusu
CSU sizlere uzaktan eğitim sunarak, evinizde veya işinizde, dünyanın her
yerinde, birçok ders ve derece eğitimi alma şansı sunmaktadır. Derslerini
internette sunan Avustralya’nın ilk üniversitesi olan CSU’nun uzaktan eğitim
sunmadaki uzmanlığı, ulusal ve uluslararası çapta saygınlığa sahiptir. 2010
yılında okul, uzaktan eğitim ile 24000’e yakın öğrenciye eğitim verdi.
Avantajları arasında:
• uzaktan eğitim öğrencileri, kampüs öğrencileri ile aynı şekilde en üst
düzeyde eğitim almaktadırlar
• CSU, iletişim teknolojisinin uç noktasındadır ve öğrencilere online olarak
eğitmenleri ile görüşme, öğrenci destek hizmetlerinden faydalanma,
görevlerini tamamlama ve geniş kütüphane olanağına ulaşma fırsatı sunar
• dilediğiniz zamanda ve mekanda yeterliliklerinizi geliştirebilir ve eğitiminizi
ilerletebilirsiniz
• uzaktan eğitim, çalışan ve ailevi bağlılıkları olan öğrenciler için idealdir
• derece tamamlama belgenizde uzaktan eğitim aldığınız belirtilmez.

Mezunlarımızın başarıları
• CSU yerel mezunlarının %84.7’si, lisans derecelerinden mezun olduktan
sonraki dört ay içerisinde iş buldular. Bu oran ulusal ortalamanın %8
üzerindedir (2010 Australia Graduate Survey).
• CSU’da, 2011 yılında başarıyla mezun olan 1969 uluslararası öğrenci vardı
• CSU, mezuniyet sonuçları konusunda en yüksek derece olan beş yıldızı
almıştır (2010 Good Universities Guide).

CSU’nun onayladığı kurs eğitim kurumları
CSU’nun hem Avustralya’da hem de yurt dışında bir miktar eğitim kurumu ile resmi anlaşmaları
vardır. Bu eğitim kurumları, CSU adına kurslar sunmaktadır ve öğrencileri CSU dereceleri ile mezun
olmaktadır.
Güncel liste için:
www.csu.edu.au/international/options/international-partners

CSU iletişim
Kurslarımız ve başvuru hakkında detaylı bilgi için lütfen info.csu ile
iletişime geçin:
Telefon:
+61 2 6338 6077 (Avustralya dışından)
Websayfası: www.csu.edu.au/international
Soru ve istek: www.csu.edu.au/contacts/enquiry
CSU Eğitim Merkezleri ile ilgili doğrudan soru sormak için:
Telefon: +61 2 9291 9300 (Avustralya dışından)
Eposta: studycentre@csu.edu.au
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