Cambridge International AS ve A Level
Üniversiteler için kılavuz
Cambridge International AS ve A Level dereceleri eğitimde, üniversitede
ve iş bulmada başarının anahtarı olarak bilinir.
Cambridge International AS ve
A Level dereceleri nedir?

Neden Cambridge International AS ve
A Level seçilmeli?

Cambridge International Advanced Subsidiary Levels
(AS Levels) ve Cambridge International Advanced Levels
(A Levels), alan bazlı yeterlilik dereceleri olup genellikle
lisenin son iki yılında alınır. Cambridge International
AS Level derecesi genelde bir yıllık eğitim programıyken
Cambridge International A Level derecesi çoğu kez iki yıl
gerektirir. Her bir programın sonunda değerlendirme yapılır.
Çoğu alanda Cambridge International AS Level derecesiyle
başlanıp daha sonra Cambridge International A Level
derecesine geçiş yapılabilir. Ders programları uluslararası
bir perspektiften düzenlenir, ancak yerel bağlama da
uyarlanır. Çok çeşitli okullara uyacak ve kültürel
önyargılardan sakınılacak içerikle özel olarak uluslararası
öğrenci topluluğu için yaratılmıştır. Ders programlarının
ve sınav sorularının içerikleri veya örnekleri uluslararası
planda kültürel farklara duyarlıdır.

Benzersiz beceriler kazandırır
Bu yeterlilik dereceleri öğrencilerin bilgisini, kavrayışını ve
becerilerini geliştirmeyi hedefler:

1951 yılından beri verilen bu yeterlilik dereceleri Cambridge
Üniversitesi’nin bir birimi olan Cambridge Assessment
International Education tarafından yönetilir.

Cambridge International AS ve A Level derecelerini
kimler alır?
Üniversite eğitiminden önce 16 ile 19 yaş arasındaki
öğrencileri hedefleyen Cambridge International AS ve
A Level sınavlarına her sene 125’ten fazla ülkeden
175.000’den fazla öğrenci girmektedir. İngiltere’de bu
sınavlara orta öğretimin 12. ve 13. yıllarında girilir.
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• Derinlemesine alan bilgisi
• Bağımsız çalışmayı öğrenme
• Bilgi ve kavrayışı bilindik durumların yanı sıra yeni
durumlara uygulama
• Farklı bilgi türleriyle çalışma ve farklı bilgi türlerini
değerlendirme
• Mantıklı düşünme ve tutarlı ve derli toplu argümanlar ve
açıklamalar sunma
• İngilizce eğitim ve iletişim
Esnek alan tercihi
50’den fazla alan tercih edilebilir ve okullar hemen hemen
her türlü kombinasyonda bu alanları sunma özgürlüğüne
sahiptir. Zorunlu alanlar bulunmamaktır. Öğrenciler belli bir
alanda uzmanlaşmakta veya çeşitli alanlarda eğitim almakta
serbesttir. Öğrencilere tercih yapma özgürlüğünü sunmak
eğitimleri boyunca onları motive eder. Çoğu kez öğrenciler
AS Level derecesi için dört alanda ve A Level derecesi için üç
alanda ders alırlar. İngiltere üniversiteleri için standart kabul
şartı üç A Level derecesidir.
Cambridge International AS ve A Level alan grupları
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Global Perspectives & Research
Öncü bir beceri bazlı yeterlilik olan Global Perspectives &
Research (GPR) mevcut Cambridge International A Level
programlarını tamamlamak üzere eklenmiştir.
GPR, işte ve yüksek öğrenimde başarı için gereken becerileri
kazanmak için müfredatlar arası bir yaklaşımı temel alır.
Öğrenciler küresel meseleleri incelemek suretiyle farklı ve
çoğu kez tezat perspektifleri keşfederek inceledikleri konuları
parçalara ayırma, yeniden birleştirme ve bunun kendi
perspektiflerini nasıl etkilediği üzerine düşünme yeteneklerini
geliştirirler. Bu öğretim programı ilk yılında bir beceri
kazandırma dersi ve ikinci yılında Cambridge Research Report
(Cambridge Araştırma Raporu) denilen bir senelik bir
araştırma raporundan oluşur. Research Report, Global
Perspectives’te öğretilen becerilerin gelişimini ve
uygulanmasını destekler ve öğrencileri üniversite eğitiminin
gereklerinin üstesinden gelmeye hazırlar. Daha fazla bilgi için:
www.cambridgeinternational.org/gp

Üniversiteye derinlemesine hazırlık
Bir dizi araştırma çalışmasının bulguları, Cambridge
müfredatının öğrencileri üniversiteye iyi hazırladığına
işaret ediyor. Daha fazla bilgi için:
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ962510.pdf
Ölçme ve değerlendirme
Cambridge’in uluslararası seviyede kabul gören sınav
sonuçları, başarı standartlarını ana hatlarıyla belirten bir
rapor ile açıklanır. Cambridge International A Level, A*
(en yüksek) ile E (gereken minimum performans) arasında
değişen bir ölçekte değerlendirilir. Cambridge International
AS Level’da A* derecesi bulunmaz, sadece A ile E arasında
derecelendirilir. Her alan ayrı ayrı derecelendirilir ve not
ortalaması hesaplanmaz. Her sınav serisi için ayrı sertifika
verilir. Yalnızca adayın geçtiği alanlarda derece verilir.
Percentage Uniform Mark
Percentage Uniform Mark (PUM), bazı ülkelere yönelik olarak
her bir alan için derecelerin yanı sıra sağlanan sayısal bir
nottur. Adayların sonuçlarını, söz konusu derecede nasıl bir
performans gösterdiklerini bildiren ortak ölçeğe aktarır.
Örneğin, bir adayın Percentage Uniform Mark notu 79 ise,
aday B derecesinin üst diliminde yer almaktadır.
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D
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Aşamalı ve lineer değerlendirme
1. Seçenek

Cambridge International AS Level (tek başına AS)

Öğrenciler yalnızca Cambridge International AS Level alır.
Cambridge International AS Level’e ait ders içeriği Cambridge
International A Level programının yarısıdır.
2. Seçenek

Cambridge International AS Level (AS, A Level’ın ilk yarısıdır)
Cambridge International A Level (A Level’ın geriye kalanı)

Öğrenciler birinci yıl Cambridge International AS Level alır ve
ikinci yılda Cambridge International A Level’ı tamamlarlar.
3. Seçenek

Cambridge International A Level

Öğrenciler Cambridge International A Level programının tüm
sınavlarını aynı sınav serisinde, çoğu kez programın ikinci
yılının sonunda alır.

Cambridge AICE Diploması
Cambridge International AS ve A Level bünyesindeki üç
müfredat alanından seçilmiş konularda başarılı olunan
sınavlar için bir sertifika grubu verilir. Müfredat alanlarına
matematik ile bilim, dil, sanat ve beşeri bilimler dahildir. Her
bir AS Level için 1 kredi ve tam A Level için 2 kredi verilir. 2017
yılından itibaren öğrencilerin zorunlu alan olan Global
Perspectives & Research’te AS Level derecesi de dahil,
minimum 7 kredi almaları şart haline gelecektir. AICE
Diploması genelde ABD’de alınır. Daha fazla bilgi için:
www.cambridgeinternational.org/aice

Cambridge öğrencilerinin
sahip olduğu bilgi derinliğine ve
genişliğine hayran kaldık. Dünyanın
neresinden gelirlerse gelsinler
üniversiteye iyi hazırlanmış ve
öğrenme hevesiyle geliyorlar.
Greg Roberts, Kabul Dekanı, University of Virginia, ABD
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Değerlendirme yöntemleri - Örnek sertifika ve sonuç karnesi
Alınan derecelerin büyük ve
küçük harfli ifadesi. A Level
derecesi büyük harfle
gösterilir, bunu küçük harf
izler A(a)
AS Level derecesi iki adet
küçük harfle ifade edilir a(a)

Ders kodu

Aday numarası
da dahil adayın
bilgileri

Alınan
ders sayısı

Filigran

Percentage
Uniform Mark
(PUM)

Cambridge
Üniversitesi
Rektör
Yardımcısının
İmzası

Sınav Merkezi Numarası /
Aday Numarası

Hologram

Seri Numarası

Hem sertifika hem de sonuç karnesi Cambridge’ten alınan
resmi sonuçların kanıtıdır.
Resmi Cambridge belgelerinde başka gizli güvenlik özellikleri
de vardır.

CIE Direct
CIE Direct üniversitelerin ve kurumların başvuru yapan
adayların Cambridge’teki sonuçlarını çevrimiçi olarak kontrol
etmesine olanak sağlar. Erişim sahibi olmak için lütfen
e-posta gönderin: recognitions@cambridgeinternational.org

Cambridge International A Level derecelerini
kim tanıyor?
Cambridge dereceleri dünya çapında üniversiteler ve
işverenler tarafından tanınır. Cambridge International AS ve
A Level dereceleri, UCAS, İngiltere Üniversiteleri ve deniz aşırı
kurumlar tarafından İngiltere’deki öğrenciler tarafından
alınan AS ve A Level derecelerine standart ve derece
bakımından eşdeğer olarak tanınır. Öğrenciler, Cambridge
International AS ve A Level derecelerini İngiltere, İrlanda,
ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Singapur,
Mısır, Ürdün, Güney Afrika, Hollanda, Almanya ve İspanya da
dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki önde gelen
üniversitelere girmek için kullanırlar.
ABD ve Kanada gibi ülkelerde dikkatle seçilen Cambridge
International A Level alanlarında alınan iyi dereceler, bir
senelik üniversite ders kredisi yerine geçebilir.
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A Level derecesini tanıyan bazı kuruluşlar
Yale Üniversitesi öğrenci kabulü için Cambridge International
A Level derecelerini tanır. A ve B dereceleri için kredi verilir. A
Level programlarına kayıtlı olan öğrenciler, alınan A Level
derecelerini SAT II Alan Testleri yerine bire bir kullanabilirler.
Yale, A Level sonuçları öğrencinin akademik danışmanı
tarafından onaylanır onaylanmaz A Level derecelerine kredi
verir.
Oxford Üniversitesi, Cambridge International A Level
derecelerine sahip öğrencileri kabul eder. Oxford, uzun
yıllardır Cambridge International A Level derecesini Oxford
Üniversitesi bünyesindeki kolejlere girme şartları için yeterli
kabul etmektedir. Her ne kadar başvuruların rekabetçi doğası
A Level başarısının üniversiteye kabulü garanti ettiği
anlamına gelmese de, bu yeterlilik derecesi öğrencileri yeterli
alan bilgisiyle donatır.

Derece kabul veri tabanı
Derece kabul veri tabanı, Cambridge yeterlilik derecelerini
kabul ettiklerine dair yazılı onay veren dünya çapındaki
kuruluşların yer aldığı çevrimiçi bir dizindir. Bu veri tabanı
Cambridge yeterlilik derecelerini yeni kabul eden kuruluşlarla
düzenli olarak güncellenir. Böylece, Cambridge’den derece
alan öğrenciler derecelerinin nerelerde kabul edildiğini
görebilirler. Belli bir kuruluşun Cambridge yeterlilik derecesi
sahibi bir öğrenciden gelen başvuruyu dikkate alıp almadığını
öğrenmek isteyen öğrenciler, anne babalar ve okulların ilk
durağıdır. Bu aşamanın ardından öğrenciler daha ayrıntılı bilgi
için üniversitenin kendi web sitesini ziyaret edebilirler

Singapur Ulusal Üniversitesi en az üç Cambridge International
A Level programında iyi bir dereceye sahip öğrencilerden
gelen başvuruları kabul eder. Başvuru yapanların çoğunluğu
dört veya daha fazla alandaki iyi seviyede A Level derecelerini
göndermektedir. Her biri 12 ay içinde gerçekleşen iki
oturumda alınan tüm alan derecelerine izin verilir.
Sidney Üniversitesi bir akademik dönem içinde minimum üç
A Level programında başarı gösteren adayların başvurularını
kabul eder. Başvuruların çok fazla olduğu bölümlere kabul
için dört A Level derecesi gerekli olabilir. AS programları A
Level programları yerine kabul edilmez, ancak AS dereceleri
yeterlilik sahibi başvuru sahiplerinin girme şansını artırabilir.

Cambridge International yeterlilik
derecelerine sahip öğrencilerden gelen
başvuruları kabul ediyoruz.
Tecrübelerimize göre Cambridge
International AS ve A Level gibi
Cambridge Advanced yeterlilik dereceleri
daima tutarlı ve güvenilir ve öğrencileri
yüksek öğretime iyi bir biçimde
hazırlıyor.
Katherine Hind, Kıdemli Lisans Kabul Yöneticisi, Newcastle
Üniversitesi, İngiltere

Veri tabanı büyüyor: 2012 yılından beri siteye gelen
ziyaretçi sayısı % 45 artmıştır.
Her sene 50.000’den fazla tekil ziyaretçi siteyi ziyaret
etmektedir. Şu anda veri tabanımızda dünyanın dört bir
yanından 950 kuruluşun Cambridge International A Level
derecelerini tanıma şartları yer almaktadır.
Veri tabanının bağlantısını kullanarak siz de kendi
kuruluşunuzun şartlarını ekleyebilirsiniz:
www.cambridgeinternational.org/recognitionsearch.
Veri tabanımızda yer alacak ayrıntılı bir tanıma politikası
üniversitenizi gerçekten öne çıkarabilir.

Daha fazla bilgi! Cambridge International AS ve A Level hakkında daha fazla bilgi için, lütfen
www.cambridgeinternational.org/recognition
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