
Economic  
Psychology
Hollanda Tilburg Üniversitesi  
ile birlikte yürütülen çift diploma 
programıdır.

2 yıl,  
2 ülke,  
2 diploma, 
çok imkân...
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Hollanda Tilburg 
Üniversitesi ile birlikte 
yürütülen çift diploma 

programıdır.

• İngilizce iki yıllık program
• Seviye: Yüksek lisans
• Program türü: Hafta içi

Economic 
Psychology 

programımızı 
seçmeniz için  

10 neden

Çift diploma almanın 
avantajları nedir?

1. Ekonomik davranışlar ve tüketici
davranışları anlayan bir uzman
olabilirsin. Böylece iş, pazarlama
ve finans ile ilgili kararları daha
kolay verebileceksin.

2. Psikoloji alanında önde gelen iki
Avrupa üniversitesinin diploma-
larını alacaksın.

3. İlk sene Polonya’daki psikoloji
alanında lider öğretim ve araştır-
ma merkezi olan SWPS Üniversi-
tesi’nde okuyacaksın.

4. İkinci sene 2019 Times Higher
Education Subject Ranking’e
göre psikoloji alanında Avrupa’da
10. sırada yer alan Tilburg Üni-
versitesi’nde okuyacaksın.

5. İki ülkede okuyabilir, tüm dünya-
dan insanlarla tanışabilir ve ulus-
lararası tecrübe kazanabilirsin.

Neden Psikolojik 
Ekonomi?

1. Program, psikoloji ekonomi ala-
nında yüksek, uluslararası seviye-
de eğitim ve staj sağlamaktadır.

2. Benzer programlar çoğunlukta
sadece veri analizi alanında veya
tüketim alanında eğitim sağlar-
ken bizim programımız ikisini
birleştirdiği için benzersizdir.

3. Akademik kadromuz ekonomik
ve toplumsal psikoloji alanında
dünyaca tanınan uzmanlardan
oluşmaktadır.

4. Bu bölümden mezunların %70’i
mezun olduktan sonra 6 ay için-
de iş bulmak ve ayda ortalama
€ 2.051 kazanmaktadır.

5. Economic Psychology programı
mezunları akademisyen, eko-
nomik psikologlar, tüketici dav-
ranışları, pazarlama ve iletişim
uzmanları olarak, ayrıca siyaset-
te ve danışmanlık şirketlerinde
iş bulmaktadır. Programımızın
mezunlarını çalıştıran örnek fir-
malar: Philips, GfK, Accenture,
Rabobank, Bol.com, Nationale
Nederlanden, Unilever, KPN,
Blauw Research, İnterpolis, ay-
rıca araştırma üniversiteleri ve
uygulamalı bilimler okulları.

ECONOMIC   PSYCHOLOGY



İlk sene Wrocław’da (Polonya)
Aşağı Silezya bölgesinin merkezinde 
yer alan Wrocław, batı Polonya’nın 
en büyük şehridir. Globalization 
and World Cities Research Network 
(GaWC) tarafından yüksek derecede 
yeterliliği ve yüksek yaşam standardına 
sahip dünya kentlerinden biri olarak 
sınıflandırılmıştır. 2015 yılında, şehir 
Mercer Ajansı tarafından yürütülen 
“Best Cities to Live in” sıralamasında 
Polonya’da en hızlı büyüyen ekonomi 
ve iş merkezi olarak tanındı. Wrocław, 
Dresden, Prag ve Krakow’dan yaklaşık 
300 km uzaklıkta bulunduğu için 
hafta sonu turlar için ideal bir kalkış 
noktasıdır.

İkinci sene Tilburg’da 
(Hollanda)
Tilburg, Hollanda’nın altıncı en büyük 
şehri ve 27 bin öğrencisiyle ülkenin baş 
akademik merkezlerinden biridir. Şehir 
birçok atraksiyon ve boş zamanları 
geçirmenin yollarını sunmaktadır. 
Şehirde çok sayıda kafeterya ve 
lokanta, spor merkezi, sinema, klasİk ve 
popüler müzik sunan konser salonları 
bulunmakta, De Pont Müzesi’nde 
ise çağdaş sanatın geniş koleksiyonu 
yer almaktadır. Tilburg’dan hızlı bir 
şekilde trenle Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht ve Lahey’e gidebilirsiniz. 
Yakında bulunan Amsterdam Schiphol, 
Brüksel Zaventem veya Eindhoven 
havalimanlarından ise Brüksel, Paris ya 
da Londra’ya uçabilirsiniz.

Adım adım başvuru

1. İnternet’te başvuru formunu doldurun ve gerekli belgeleri ekleyin
2. Başvuru ücretini ödeyin
3. Tüm belgeleri Öğrenci Kaynakları Ofisimize gönderin
4. SWPS Üniversitesi’nin belgelerin doğrulamasını bekleyin
5. Öğrenim ücretini ödeyin
6. Resmî kabul mektubunu bekleyin
7. Polonya’ya geldikten sonra tüm belgeleri Öğrenci Kaynakları Ofisimize teslim edin
8. Diploma denklik belgesini (gerekirse) ilk yılın sonuna kadar getirin.

WROCŁAW

TILBURG



www.elt.com.tr

2019-2020 yılı ücretleri

İlk sene Wrocław’da, Polonya’da (AB’den ve AB’nin dışından öğrenciler) Yıllık ücret

10 taksit EUR 530/taksit

2 taksit EUR 2 600/taksit

1 taksit EUR 5 000

Tilburg Üniversitesi’nde lisans yapan en iyi 3 öğrenci için ücret EUR 3 500

2020-2021 yılı ücretleri

İkinci sene Tilburg’da, Hollanda’da Yıllık ücret

AB’den öğrenciler – 1 taksit EUR 2 060

AB’den öğrenciler – 1 taksit EUR 14 600

AB’nin dışından gelen ve 1. sınıfta en yüksek not alan 2 öğrenci için ücret EUR 2 060


