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Lisans eğitimi alacaklara tavsiyeler:
1) Bölümünüzde İngilizce hazırlık sınıfı varsa gidin, yoksa mutlaka iyi derece İngilizce
öğremeye gayret edin. gibi sayfalar inkanı olmayanlara yardımcı olacaktır. Dil öğrenmeyi
sonraya ertelemeyin. Gerekirse yılınız
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uzasın ama mutlaka İngilizceyi öğrenin. O sizin dış dünyaya, evrenselliğe açılış kapınız.
Unutmayın dil yeteneği palavradır. Asıl olan çalışmaktır.
2) Gideceğiniz okulun bulunduğu şehirde öğrenciye nasıl davranıldığına bakın. Konaklama
sorunu yaşamayacağınız yani size bu konuda
sorun yaşatmayacak şehirleri tercih edin. Aileye yakın olmak sıkıcı olabilir ama lehinizedir.
3)Arkadaş ortamları aklınızı başınızdan alacaktır. Kılişe olacak ama sigaradan uzak durun.
Sigara olgunluk göstergesi değildir. Olgunluğunuzu okuyup örendiklerinizle sergilemeye
çalışın.
4) Mutlaka bir hobi edinin, dağcılık, dalgıçlık, satranç ve sporun hertürlü dalının yanısıra dans
kulüplerine katılın. Renkli ve sizden farklı kişiliklere ve kültürlere sahip olanlarla tanışmak
gelişiminize yardımcı olur.
5) Okuduğunuz bölümle ilgili sempozyum ve konferans ve
kongreleleri takip edin ve dinleyici olarak mutlaka katılın. Derste öğrenmediğiniz bir çok yeni
konuda ufkunuzu açacaklardır.
6)Fotokopiden mümkünse uzak durun ve imkanınız varsa kitabını edinmeye çalışın.
Unutmayın alanınızla ilgili temel kitapları edinmeniz lisans sırasında çok
önemlidir ve iyi bir kütüphane oluşturmanızı sağlar. İyi bir kitaplık, biliminsanının en iyi
silahıdır.
7) Seveceğiniz bölümde, alanda okuyun. Mekanik zeka sahibi olup kolay olduğunu düşünüp
sosyal bilimlere bulaşmayın. Gidin teknik üniversite için şansınızı zorlayın. Sosyal Bilimler sıkıcıdır. Uzun saatler konsantre olunmuş okuma gerektirir. Saatlerce kıçınız
sandalyeye yapışık kalmalıdır.
8) Başarı için kolaya kaçmayın, mezun olmak için okumayın, dört yıl insan hayatında çok

değerlidir.
9)Başarısızlıktan korkmayın, kaybetmek de önemli bir hayat dersidir. Genç olduğunuz için dibe vurabileceğiniz psikoljik sorunlu dönemler karşınıza çıkabilir.
Yeniden başlamayı ve bir işin geç ve güç de olsa sonunu getirmeye çalışın.
10) Konsantre olmakta zorlanıyorsanız, yardımcı ilaçlardan uzak durun. Çünkü sonra ağır
piskos yapabilir.
11) Konsantre olma sorunu sizin aptal olduğunuzu göstermez, motorları ısıtmak için biraz
daha çaba harcamanız gerektiğini gösterir. Zorlayın motorları, göreceksiniz geç de olsa
ısınacak ve zeki olduğunuzu anlayacaksınız.
12) Size başaramayacağınızı ya da yetersiz olduğunuzu söyle
yen hocanız bile olsa kulak tıkayın, dersini bir şekilde verdikten sonra, karamsarlığa
sürükleyek tüm sinir bozucu şeyleri geçmişin çöplüğüne süpürün.
13) Arkadaşlarınızla tatlı rekabetiniz olsun, hırs yapmayın ve güzel dostluklar biriktirin.
Üniversite arkadaşlığı asker arkadaşlığına benzer, yıllarca hatırlarsınız.
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