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Aileler için Bilgiler
Glasgow School of Art
hakkında

Dünyanın en etkili ve başarılı sanatçıları,
tasarımcıları ve mimarlarından bazılarını yetiştirmiş
olan Glasgow School of Art’ın stüdyo merkezli,
alanında uzman ve pratiğe dayalı eğitim sistemi,
dünyanın dört bir yanından, görsel kültür açısından
benzer tutkular ve kaygılar taşıyan yetenekli
bireyleri kendine çekmektedir.
1845’te kurulan GSA, Birleşik Krallık’ta varlığını
sürdürmeyi başarmış son birkaç bağımsız sanat
okulundan biridir ve 1899’dan beri Glasgow’un
merkezindeki ana kampüste konuşlanmıştır.
GSA öğrencilerinin %35’ini Birleşik Krallık dışından
gelen bireyler oluşturmaktadır ve okulumuz,
toplamda 2.400 öğrenciyle geniş yelpazede
bir çeşitlilik sunmaktadır.
GSA öğrencileri, öğrenim ve yaratıcı üretim için
hem okul çapında hem de münferit bölümlerde,
gelişmiş ve benzersiz olanaklara sahiptirler.
GSA, okul çapında farklı eğitim programları
arasındaki işbirliğini ve çalışmalara yönelik
çok disiplinli yaklaşımları aktif olarak
desteklemektedir.
15 Haziran 2018 Cuma günü GSA’nın Mackintosh
binasında başlayan büyük yangını haberlerde
görmüş olabilirsiniz. Mackintosh binasının,
yangından önce kapsamlı bir restorasyon
süreci içinde olduğundan ve GSA’nın mevcut
kampüsüne dahil olmadığından da haberiniz
olabilir. Bilmenizi isteriz ki, öğrencilerimizin
refahı, bizim için en büyük önceliktir. Mevcut
öğrenciler ve Eylül 2018’de eğitime başlayacak
olanlar, yaşanan durumdan kesinlikle
etkilenmeyecektir.

∂
Okul başarı sıralaması

Glasgow School of Art, QS dünya üniversiteler sıralamasının
Sanat ve Tasarım başlığı altında Birleşik Krallık’ın 4’üncü,
Avrupa’nın 5’inci ve dünyanın 16’ıncı en iyi okuludur.
Mackintosh School of Architecture, Architect’s Journal
tarafından düzenli olarak İskoçya’nın en iyi mimarlık okulu
olarak seçilmektedir. Mimarlık öğrencilerimiz ayrıca prestijli
RIBA President’s Ödülleri’nde Bronz Madalyalar almış
ve 2015’te RIBA President’s Gümüş Madalyasını (en yüksek
onur derecesi) kazanmışlardır. Güzel Sanatlar mezunlarımız
beş defa Turner Prize (Birleşik Krallık’ın en prestijli görsel
sanat ödülü) kazanmıştır ve 2005’ten beri adayların
%25’ini oluşturmaktadır.

Öğrenciler için konaklama

GSA yönetimindeki konaklama imkanları
GSA’nın yeni öğrencileri, amaca uygun olarak tasarlanmış
Blythswood House veya Margaret Macdonald öğrenci
yurtlarında kalma imkanına sahiptir. Sırasıyla West Regent
Street ve Buccleuch Street’te yer alan yurtlar, ana kampüs
olan Garnethill’e 5 dakika yürüme mesafesindedir.
İşlettiğimiz tüm yurtlar kendimize aittir, yani öğrenciler
üçüncü kişilerle muhatap olmak durumunda kalmaz ve
konaklama destek ekibimiz, her türlü soruyu ve sorunu
yanıtlamak için 24 saat boyunca hizmet vermektedir.
Yurtlarımız ayrıca okulun diğer birimleriyle (örneğin;
Öğrenci Refah Desteği, GSA Spor, Sürdürülebilirlik)
bağlantılı olarak çalışmaktadır.
Okul dışı kiralama
Bu tür kiralama, genellikle bağımsız ev sahiplerinden
kiralanan evleri ifade etmektedir ve yalnız yaşamak,
başka öğrencilerle ev paylaşmak veya ev sahibinin evinde
konaklamak anlamına gelebilir. Glasgow’da ayrıca ticari
amaçla işletilen bir dizi öğrenci yurdu bulunmaktadır.
Öğrenci Refah Desteği birimimiz, Glasgow hakkında
ve öğrencilerin yaşamayı düşünebileceği semtler
ile ilgili genel bilgi sağlayabilir.

Aileler için Bilgiler
Okula ulaşım ve şehir içi ulaşım

Glasgow’da iki havaalanı bulunmaktadır: ana havaalanı
Glasgow International ve daha küçük bir havaalanı olan
Glasgow Prestwick. Glasgow International havaalanından
Glasgow’un merkezine düzenli olarak otobüs seferleri
düzenlenmektedir, ancak büyük valizlerle gelen öğrenciler,
havaalanındaki taksi durağından taksimetreli bir araca binmeyi
düşünebilirler. Duraktaki tüm taksiler ruhsatlıdır. Glasgow’un
merkezine gitmek yaklaşık 20 dakika sürer ve £20 civarı tutar.
Garnethill kampüsü, Glasgow’un Central ve Queen Street
ana hat tren istasyonlarına yaklaşık 15 dakika yürüme
mesafesindedir. Okula M8 otoyolu da dahil olmak üzere
tüm anayollardan rahatlıkla erişim sağlanmaktadır.
En yakın banliyö tren istasyonu Charing Cross’tur ve en
yakın metro durağı Cowcaddens’tır. Ayrıca Glasgow’un
merkez otobüs terminalinden (Buchanan Bus Station)
kalkan otobüslerle kapsamlı bir ulaşım ağı bulunmaktadır.
Otobüs terminali, kampüse Renfrew Street üzerinden
5 dakika yürüme mesafesindedir. Uzun mesafe otobüsler
de bu terminalden kalkmaktadır.

Glasgow’da yaşam

Glasgow, asırlar öncesine dayanan bir müzik geleneğine
sahiptir ve Batı Avrupa’nın en iyi canlı müzik merkezlerinden
biridir. Herkesin zevkine hitap edecek, geniş çeşitlilikte bir
müzik ve tiyatro deneyimi sunmaktadır ve klasikten operaya,
indie’den pop’a pek çok türde etkinliğe sahne olur. Buna bir
de sayısız restoranları, galerileri ve müzeleri eklediğimizde,
şehirde düzenlenen festivaller dışında bile daima yapacak
bir şey bulabilirsiniz.
Sanat okulu öğrencileri, Glasgow’un okul dışındaki yaratıcı
topluluklarıyla kaynaşmakta zorlanmazlar ve çalışmalarını
bu şehirde sürdüren sanatçı, tasarımcı ve mimarların eserlerini
görmek ve onlarla tanışmak için birçok fırsat bulurlar.

Glasgow’da güvenlik

Glasgow ve genel olarak Birleşik Krallık, düşük suç oranına
sahiptir. Mercer Yaşam Kalitesi Araştırması’nda Glasgow
her yıl düzenli olarak en yüksek sıralarda yer almaktadır.
Ancak tüm şehirlerde olduğu gibi, öğrencilerin makul
derecede önlem alması gerekir. Bu duruma özellikle
geceleri veya yanınızda çok miktarda para veya değerli
eşya taşıdığınızda dikkat edilmelidir. Dönem başındaki
tanıtım haftasında öğrencilere güvenlikle ilgili öneriler verilir.
Ayrıca okulun tüm binaları kameralarla izlenmektedir.
Atölyelerdeki ekipmanları kullanmadan önce, öğrencilere
deneyimli teknisyenler tarafından güvenlik açıklamaları
yapılır ve ekipmanların güvenlik özellikleri ve doğru
kullanma yöntemleri gösterilir. Atölyelerde daima bir
teknisyen görev başında bulunmaktadır.
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∂
Masraflar

İnternet sitemizde yayınlanan öğrenim ücreti dışında,
öğrencilerin yemek, kalacak yer, sosyal faaliyetler vb.
için ve ayrıca okudukları eğitim programının gerektirdiği
malzemeler için bütçe ayırması gerekir. Bu masraflar
öğrencinin eğitim gördüğü disipline, okul yılına – son yılda
genellikle masraflar artar – ve öğrencinin ürettiği işlere
bağlı olarak değişir. Genellikle okuldaki her bölüm, malzeme
masraflarının ortalama olarak ne kadar tutacağını açıklayan
bir rehber yayınlar. Ayrıca, öğrencilerin sıklıkla kullandığı
ve maliyetli olabilecek malzemeler, bireysel satın almalara
kıyasla daha hesaplı olması amacıyla, okul tarafından
yürütülen programlar sayesinde toptan satın alınır.
Bazı yıllar, isteğe bağlı geziler düzenlenmektedir.
Ayrıca, öğrenciler uluslararası değişim programımıza
katılmak isterlerse, gitmek istedikleri yere bağlı olarak
o yılki katılım ücreti yükselebilir.

Uluslararası öğrenci desteği

Okulda öğrencilere refah, vize tavsiyesi, danışmanlık,
İngilizce dil desteği, öğrenim desteği ve kariyer ve iş
bulma tavsiyesi sağlayan kapsamlı bir öğrenci destek
ağı bulunmaktadır.

Mezuniyet sonrası çalışma

Öğrencilerimizin pek çoğu, mezuniyetten itibaren altı
ay içinde yüksek öğrenime devam etmekte veya çalışma
hayatına atılmaktadır ve sanat, tasarım, mimarlık, hatta sanat
idaresi ve öğretmenlik gibi çeşitli kariyerlere yönelmektedir.
Okul Sonrası Çalışma Vizesi 2012’de kaldırıldığından beri,
öğrencilerin mezuniyet sonrası Birleşik Krallık’ta kalabilmesi
için, çalışma izni veren bir Tier 1 veya Tier 2 vizesine geçmeleri
gerekmektedir. Daha fazla bilgi için:
gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas
GSA’da geçirdikleri süre zarfında Birleşik Krallık’ta çalışmayı
düşünen uluslararası öğrenciler, Birleşik Krallık’ta çalışmakla
ilgili mevzuatı ve kültürel standartları öğrenmek ve iş aramakla
ilgili en uygun zaman ve en iyi yerlerle ilgili tavsiye almak için
Kariyer Yetkilisi’yle görüşebilirler.

