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BİZ
KİMİZ?
HAKKIMIZDA
EAcademy 20 yılı aşkın eğitim sektörü tecrübesine sahip olup, Amerika ve
Avrupa’daki seçkin üniversitelerden uzaktan eğitim ve kampüs eğitim sistemi ile
Lisans, Lisans Tamamlama, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi sağlamaktadır.
EAcademy, PHD Institute’ün Türkiye’deki tek yetkili temsilcisidir. PHD Institute,
dünyada 3.000’in üzerinde doktora öğrencisi olmak üzere, toplamda 6.000’in
üzerinde mezunu olan bir markadır.

EAcademy, Türkiye’deki hizmet süresi içerisinde toplamda 400’ün üzerinde
mezun sayısına ulaşmıştır.
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NELER
SAĞLIYORUZ?
EAcademy olarak, global eğitim sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübemizle,
sizlere prestijli üniversitelerde eğitim ve diploma imkanı sunuyoruz.

FAYDA VE AVANTAJLAR
Uluslararası arenada başarınıza katkı sağlar.
Özgeçmişinizi zenginleştirir. (Tercih edilen aday olma ihtimalinizi artırır.)
Kişisel gelişiminizi sağlar.
Terfi almanızı kolaylaştırır.
Gelirinizi artırır.
Kendi işinizi kurmanızda önemli bir etkendir ve prestij sağlar.
Kişisel imajınızı arttırmanızı sağlar.
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NEDEN
EACADEMY?
EACADEMY’İ SEÇMENİZ İÇİN 10 NEDEN
Özel Burs İmkanları
Prestijli Üniversiteler
Eğitim Planlamasında Esneklik
Makale ve Yayın Desteği
Seminer ve Webinar Eğitim Desteği
Tercüme ve Proofreading Desteği
Türkiye’den Öğrenci İşleri Hizmeti
Türkiye’den Akademisyen Danışman Desteği
Uzaktan Eğitim ve Kampüs İçi Eğitim Seçenekleri
Yabancı Dil Şartı Olmaksızın Eğitimde Türkçe Dil Seçeneği
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AKADEMİSYEN DANIŞMANLARIMIZ
Temsilciğini yürüttüğümüz üniversiteler tarafından akredite edilmiş
profesyonel deneyimli akademik kadromuz, öğrencilere en uygun
kariyer planlamasını hazırlamaktadır. Böylece öğrencilerimiz
tamamen kendilerine özel tasarlanmış eğitimle, iş hayatlarında
ayrıcalık yaşamaktadırlar.

SEMİNER DESTEĞİMİZ
EAcademy olarak temsilciliğini yürüttüğümüz üniversitelerin,
Doktora / Yüksek Lisans / Lisans / Lisans Tamamlama
programlarına devam eden ve mezun olan öğrencilerimize belirli
periyotlarla seminerler düzenlemekteyiz. Amacımız uzaktan eğitim
alan öğrencilerimizin bilgilerini örgün eğitimlerle pekiştirmek, farklı
bakış açılarını görmelerini sağlamak, network ağlarını desteklemek
ve özgeçmişlerini bu seminerler sonrasında aldıkları katılım
belgeleriyle zenginleştirmektir.
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AKADEMİK
PROGRAMLAR
Uluslararası geçerliliği olan
diplomanız size sandığınızdan
daha yakın! Uzaktan eğitim
programınız siz neredeyseniz
oraya gelsin!
EAcademy ile tercih ettiğiniz üniversite
ve program için, üniversiteye
başvurudan diploma aşamasına kadar
sürekli yanınızdayız!

LİSANS /
LİSANS TAMAMLAMA
Uzaktan Eğitim ile Lisans
Tamamlama, Lisans
Diploması sahibi olma
artık çok kolay. Bilişim
teknolojilerinin her geçen
gün gelişmesi ile haftada
sadece 3 ile 4 saat
ayırarak evden, işten
üniversite okuyabilir,
çalışma hayatından
kopmadan prestijli bir
üniversite mezunu
olabilirsiniz.

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

İş ve sosyal hayatınızdan
kopmadan, haftada
birkaç saat ayırarak,
uzaktan yüksek lisans
programlarına
başvurabilir uzmanlık
alanınızdaki tecrübenizi,
teori ile pekiştirebileceğiniz bir üniversite
diploması sahibi
olabilirsiniz.

Dünya genelinde üniversiteler ve iş dünyası
doktora programlarına
önem vermektedirler. İş
dünyasında çalışanlar ve
yöneticiler Uzaktan
Doktora ile; gelirlerinde,
ve itibarlarında kazançlı
çıkmaktadırlar.
Üniversiteler de iş
dünyasının akademik
çalışmalarını bünyelerine
katarak kendilerini
güncelleştirmektedirler.
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TEMSİLCİSİ
OLDUĞUMUZ
ÜNİVERSİTELER
Uzaktan eğitim ile siz neredeyseniz, üniversiteniz orada!

*Tam liste için EAcademy ile irtibata geçebilirsiniz.
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Uzaktan eğitim ile siz neredeyseniz,
üniversiteniz orada!
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