Ukrayna’da Eğitim Almak isteyen
öğrenci adayları lütfen aşşağıdaki
uyarı sayfamızı dikkatle okuyunuz

Sizler için oluşturduğumuz uyarı
sayfamızı dikkate almayan ve bunun
sonucunda Yurtdışı eğitim hayatı
başlamadan biten çok sayıda
öğrenci ile karşılaşmaktayız

Ukrayna’da Eğitim almak isteyen öğrenci adaylarına Batı Akdeniz
Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak uyarıda bulunmak istiyoruz .

Öğrenci Davetiyesi !
Ukrayna ülkesine öğrenci olarak gidebilmek ve üniversitelere kayıtlarınızı
yaptırabilmek için öncelikle Üniversiteden öğrenci davetiyesi ( öğrenci
kabulü çıkmalıdır ) Öğrenci kabulü sonrasında Türkiyede İstanbul ve
Ankarada bulunan Ukrayna Başkonlosluğundan öğrenci vizesi alınmalı ve
Ukrayna ülkesine öğrenci vizeniz ile giriş yapmalısınız .

Çıkan Öğrenci Davetiyesi İptal Edilemez !
Ukrayna Eğitim bakanlığı yasaları gereği çıkan öğrenci davetiyesi 6 ay
geçerlidir .Davetiye 6 aydan önce iptal edilemez
6 ay süre geçmeden eski davetiye iptal olmadan farklı bir üniversiteden
yeni davetiye hiçbir kişi yada firma çıkartamaz
Davetiye iptal edilemediği için başka bir üniversite ve başka bir yurtdışı
eğitim kurumuna başvuramazsınız ,
Ukrayna’da Öğrenci davetiyesi Üniversitelerden ücretli çıkmaktadır
Öğrenci davetiyesi çıkartmak için öğrencinin en az 6 sayfadan oluşan
başvuru evrakları ukraynaca dilinde tercüme edilmeli ve tercümeler
noter onayı yaptırılmalıdır.
Bu bedelleri eğitim danışmanlığı firmaları öğrenciden almadan kendi
bütçesinden karşılayamaz. Karşılayan firmalar yada sosyal medyada ucuz
eğitim adı altında reklam yapan kişilerin birçoğu Davetiyeyi çıkarttıktan
sonra yukarıda sadığımız sebeplerden ötürü öğrencilerden oldukça yüksek
meblağlarda ücretler istemektedir. Davetiye 6 aydan önce iptal edilmesi
mümkün olmadığı gibi iptal edilmeden yenisi çıkartılamaz sosyal medyada
reklam yapan kişilerin birçoğu ve bazı iyi niyetli olmayan firmaların bu
sebeple öğrenci kendisinden istenen yüksek meblağı ödemek zorunda
kalmaktadır.

Sonuç ve öğrenci Mağduriyeti
2008 senesinden günümüze kadar yurtdışı eğitim danışmanlığı
yapanbizler bu durumu istismar eden Firma ve aracı kişiler ve sosyal
medyada reklam yapan kişilerin davetiye tuzaklarına kapılan
öğrenciler ile hersene karşılaşmaktayız .
Ukrayna hazırlık programlarını başvuru sırasında çok düşük gösteren
firmalar , ve sosyal medyada – youtube da reklam yapan kişilerin
birçoğu Öğrenci davetiyesi ( öğrenci kabulü ) çıkarttıktan sonra
üniversite zammı – üniversitede yönetim değişikliği – danışmanlık
ücreti zammı vs .. sebepler öne sürerek öğrencilerden extra olarak
1500 $ – 2000$ yüksek meblağlar istemektedirler .
yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden dolayı öğrenciler bu meblağları
ödemek zorunda kalmakta yada yeni üniversite veya firmaya başvuru
yapmak yeni öğrenci davetiyesi çıkartmak için 6 ay beklemek
zorunda kalmaktadırlar

Yukarıda belirtilen olumsuzluklar ile karşılaşmamak için
ne yapılmalı ?
Anlaşma sağladığınız yurtdışı eğitim danışmanlığı firmasını iyi
araştırmalı , firmalar ile tüm detayları içeren sözleşmeler yapmanızı
tavsiye ediyoruz
Sosyal medya facebook –youtube vb sosyal ağlar üzerinden
sizinle yardımcı olmak vaadi ile tanışan kişilere daha uygun fiyatlı
eğitim vaat eden kişilere davetiye için gerekli olan pasaport –
diploma gibi evraklarınızı fotoğrafını göndermemenizi tavsiye
ediyoruz .
Kişisel bilgilerinizin güvenliği açısından ve yukarıda bahsettiğimiz
davetiye tuzağına düşmemek açısından evraklarınızı kurumsal
firmalar haricinde kimse ile paylaşmamanızı tavsiye ediyoruz

Eğitim Danışmanlığı Firmaları ile Sözleşme yaparken
dikkat edilecek hususlar
Sözleşme şartlarında fiyatlara neler dahildir ?
Danışmanlık ücreti dahil değil ise danışmanlık ücretinin nekadar
olduğu sözleşmede belirtilmelidir.
Okul ücreti – konaklama yurt ücreti – vize ücretleri – sağlık sigortası –
okul davetiye ücretleri – kargo masrafları fiyatları dahil değil ise ; bunlar
için sizden istenecek bedel sözleşmede belirtilmelidir.
Sözleşmede Ucu açık ibareler olmadığından emin olun
Eğitim alacağınız üniversitenin ismi sözleşmede yazılmalıdır
Eğitim alacağınız üniversite Yök Tarafından tanınıyormu ? Ukrayna
Eğitim bakanlığından Akreditasyon seviyesi nedir araştırınız

Batı Akdeniz Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak 2008 yılından
günümüze başarı ile yürüttüğümüz Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı iş
kolumuzda , Batı Akdeniz Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak ; Sosyal
Sorumluğumuz gereği kurumların kendi çıkarlarının olduğu kadar
toplumun genel çıkarlarını dageliştirecek ve koruyacak eylemlerde
bulunmamız gerektiğinin bilincindeyiz.
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