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İrlanda’ya hoş geldiniz… 
 

 

İrlanda’ya hoş geldiniz. Yüz bin metrekarelik kara sizleri karşılamaktadır. Avrupa’nın 
kuzeybatısında yer alan İrlanda, 4,6 milyon nüfusa sahiptir. İrlanda halkı başlıca dil 
olarak İngilizce konuşur ve ülkemiz Avrupa para birimi bölgesinde İngilizce 
konuşulan tek ülkedir. Bundan dolayı Google, Facebook, Intel, Twitter ve Microsoft 
gibi birçok uluslararası kuruluş Avrupa’daki ana merkezleri olarak İrlanda’yı 
seçmişlerdir.  
İrlanda Hakkında Gerçekler:  

 Dublin (başkent) Birleşik Krallığın 65 mil batısında yer almaktadır.  İrlanda ile 
Birleşik Krallık arasındaki ulaşım havayoluyla yaklaşık 40 dakikadır. 

 U2, James Joyce, The Script ve Colin Farrell gibi birçok sanatçı ve aktörler 
İrlandalıdır. ABD başkanı Barack Obama da son zamanlarda İrlanda’da 
küçük bir köyde atalarının izlerini sürmektedir.  

 İrlanda, dünyaca tanınmış sıcak ve davetkâr halkıyla ünlüdür. Biz, Dünya’nın 
en sıcakkanlı insanların bulunuğu ülkeler oylamasında iki defa dünyanın en 
sıcakkanlı ülkesi seçildik. (World’s Friendliest Country) ve Dublin, 2012 
yılında Dünya’da yaşanacak en iyi 10 öğrenci kenti arasında yer aldı (Top 10 
Student Cities).   

 İrlanda da öğrenimle ilgili bir video izlemek için buraya tıklayınız (Click Here)  
 

http://www.lonelyplanet.com/ireland/travel-tips-and-articles/39876
http://www.topuniversities.com/student-life/best-student-cities/2012/
http://www.topuniversities.com/student-life/best-student-cities/2012/
http://www.youtube.com/watch?v=5zY8X6crTUs
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Cathal Maye’nin (Üst Düzey Yönetici) Hoş geldiniz Mesajı 
 
 

 
Sevgili Öğrenciler,  
 
Sizlere Dublin City Üniversitesi (DCU) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) arasında 
İngilizce Dil Öğretimi programı için uluslararası bir işbirliğinin sağlandığını 
bildirmekten mutluluk duymaktayım ve sizleri Dublin City Üniversitesinde İngilizce dil 
becerilerinizi geliştirmeye davet ediyorum.  
  
DCU-YTÜ ortaklığı iki programı kapsamaktadır. Bunlar;  
 
Program 1: 2013 Yaz Öğretimi- 8 Haftalık Genel İngilizce ve IELTS Hazırlık  
Program 2: 2014 Ocak– 15 Haftalık Yoğun Genel İngilizce ve IELTS Hazırlık 
 
Bu öğrenci kılavuzunu; bu programlar, etkinliklerimiz, kalacak yerleriniz ile İrlanda ve 
Dublin hakkında bilgi vermek üzere hazırladık. Sizlere Dublin City Üniversitesinde 
birinci sınıf akademik, sosyal ve kültürel bir deneyim yaşatmayı umuyoruz. 
 
Buraya gelmeden önce programlarımız ve sosyal etkinliklerle ilgili Facebook 
sayfamızı ziyaret edebilir ve Twitter’dan bizi takip edip bilgi alabilirsiniz. Youtube 
adresimiz düzenli olarak en son videolarla güncellenmektedir. Böylece burada neler 
olduğunu takip edebilirsiniz.  
 
Son olarak, eğer herhangi bir sorunuz olursa bizimle bağlantı kurmakta tereddüt 
etmeyiniz. Sizlere yardım etmek için buradayız. 
 
Sizlerle Dublin City Üniversitesinde görüşmeyi bekliyoruz. 

Saygılarımla 
  

 
 

Cathal Maye 
Üst Düzey Yönetici 
DCU Dil Hizmetleri 

 
 
 

http://www.facebook.com/EnglishDCU
http://www.twitter.com/EnglishDCU
http://www.youtube.com/EnglishatDCU
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3. Dublin City Üniversitesi Dil Hizmetleri (DCULS) 
Hakkında 

 
Dublin City Üniversitesi Dil Hizmetleri, Dublin City Üniversitesinin İngilizce Öğretim 
merkezidir.  1992 yılında kurulan DCU Dil Hizmetleri, İngilizce öğretim programları 
konusunda 20 yıldan fazla bir deneyime sahiptir ve dünyanın dört bir köşesindeki 
binlerce mezunuyla gurur duymaktadır.  
 

 
Derslerin çoğu genellikle Pazartesi’nden Cuma’ya 
sabah 09:00-öğle 13:00 arasındadır. Haftada 20 saat 
öğretim yapılır. Sınıflarımızdaki ortalama öğrenci 
sayısı 12’dir ve bu sayı en fazla 15 öğrenciye 
çıkmaktadır. DCU Dil Hizmetleri, her biri İngilizce dil 
öğretimi konusunda lider olan en iyi öğretmenlere 
sahiptir. 
 

İrlanda’nın Önde Gelen Üniversitesinin Dil Okulunu Seçiniz 
Aşağıdaki nedenlerle DCU Dil Hizmetleri, 
İrlanda’da İngilizce dil öğretimini sağlayan 
başlıca kurumdur.  
Öğretim Olanakları: DCU Dil Hizmetleri 
olarak İrlanda’daki herhangi bir dil 
okulunda bulunabilecek en deneyimli 
hocalara sahibiz. Sınıf mevcutlarımız 
düşüktür. (Ortalama 12 öğrenci), ve bütün 
sınıflarımız, interaktif Whiteboard dâhil en 
ileri teknolojiyle donatılmıştır.  
 
Modern Merkez Kampüs: DCU Dil 
Hizmetleri birimi, 11.000’in üzerindeki 
öğrencisiyle İrlanda’nın önde gelen 
kurumlarından birisi olan Dublin City 
Üniversitesi kampüsünde yer almaktadır. Dil öğrencileri, kampüs kütüphanesini 
kullanabilirler. Yine öğrenciler, spor merkezi ve yüzme havuzundan yararlanabilir, 
üniversite kulüplerine ve topluluklarına katılabilirler.  

 
Yerleşim: Kampüs, Dublin 
kentinin 5 km dışında ve Dublin 
Havaalanına 7 km uzaklıkta 
güvenli bir yerleşim bölgesinde 
bulunmaktadır. 
Öğrenciler, alışveriş merkezleri, 
restoranlar, sinemalar ve müzeler 
gibi modern olanaklara yakın bir 
yerdedirler. Kampüse, Dublin kent 
merkezinden sık aralıklarla otobüs 
seferleri düzenlenmektedir.  
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4. Dublin City Üniversitesi Hakkında 
 
Dublin City Üniversitesi kampüsü, Dublin kent merkezinden geçen Liffey Nehrinin 5 
km kuzeyinde 85 dönüm bir arazi üzerinde kurulmuştur. DCU öğrencileri, şehre 10 
dakikalık bir otobüs yolculuğuyla, oluşturulan kampüs güvenliği ve canlılığıyla kent 
yaşamının en iyi sosyal ve kültürel özelliklerine sahiptirler.  
 
Kampüsün tasarımı ve modern mimarisi, DCU’yu öğrenim görmek için canlı ve 
çekici bir yer haline getirmektedir. Kampüs Doğu’daki kütüphaneyle ve Batı’daki 
restoran ve Helix Sanat merkeziyle toplumla etkileşimi teşvik edecek şekilde 
düzenlenmiştir. Genç insanların yaşayabilecekleri, dinamik  (fakat samimi) bir 
ortamda öğrenip kendilerini geliştirebilecekleri bir yerdir. Üniversitemizin 
hedeflerinden birisi, üniversite kampüsünün canlı bir sosyal ve öğrenme ortamı 
haline gelmesini sağlamak ve bütüncül öğrenci gelişimini sürekli kılmaktır. DCU, 
sunduğu akademik ve eğlence olanaklarının çeşitliliği ile gurur duymaktadır. 
Üniversitemiz, 2010 yılında The Sunday Times’ın düzenlediği “Yılın Üniversitesi” 
ödülünü almıştır.  
 

Üniversite Olanakları Şunlardır:  

 

 Üniversite Kütüphanesi 

 Spor kompleksi ve 25mlik yüzme 
havuzu 

 Restoranlar 

 Helix Tiyatrosu  

 Market 

 Eczane 

 Banka 

 Öğrenci Sosyal merkezi 

 İnançlar arası merkez 

 Üniversitemiz alanlarında sınırsız ücretsiz internet erişimi. 
 

Uygun yerleşimiyle DCU Dil Hizmetleri, bitişiğinde park alanlarıyla, kampüsü 
çevreleyen yoğun şehre hoş bir tezat oluşturmaktadır. 
 

 
 
 
 

DCU Dil Hizmetleri, 
kurslar ve diğer 
olanaklarla ilgili daha 
fazla bilgi için 
broşürümüze bakınız 
ya da  
www.english.dcu.ie 
adresini ziyaret ediniz. 
 

http://www.english.dcu.ie/
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5. Dublin, İrlanda 
           

Dublin, çoğunluğu Büyük Dublin 
Bölgesi’nde yaşayan 1,8 milyon nüfusuyla 
İrlanda’nın başkentidir.  Şehir, Birleşik 
Krallık ile İrlanda’yı ayıran İrlanda Denizi’nin 
65 mil karşısında ve Londra, Manchester ve 
Liverpool’a kısa bir uçuş mesafesindedir. 
Dublin şehri, İrlanda’nın ekonomik, siyasi ve 
kültürel yaşamının merkezidir ve İrlanda 
Parlamentosu, Ulusal Spor Stadyumu ve 
konser alanlarına da ev sahipliği 
yapmaktadır.  

Tarih ve gençlik enerjisinin bir arada 
bulunduğu Dublin, büyüleyici ve 
farklılıkları kucaklayan kozmopolit 
yapısıyla bir ortaçağ kentidir. 
Muhteşem müzeleri ve sanat 
galerileri Dublin’in uzun ve renkli 
geçmişini yansıtırken, barlar ve 
kafelerden yükselen sesler 
geleneksel ve çağdaş eğlence 
mekânlarını çağrıştırmaktadır. 
 
Öğrenciler, Dublin ve çevresinde 
görkemli müzelerden modern eğlence 
mekânlarına kadar birçok yeri 

keşfetme ve ziyeret etme olanağı bulacaklardır.  Spor, tarih, sanat ya da edebiyata 
ilgi duyan, ya da tarihsel mirası izlemek, bir hayvanat bahçesi ziyaret etmek, bir 
kalede yemek yemek ya da Dublin’in birçok müzik ünlülerini takip etmek isteyen 
herkes için Dublin’de bir şey vardır.  

 

 
 
Güvenli bir kent olan Dublin, sarp, resmedilmeye değer sahilleri ile çevrelenmiş 
güzel dağlar ve Glendalough  gibi tarihi alanlara kısa bir mesafe ötededir. DCU Dil 
Hizmetleri, önemli kültürel, tarihsel alanlar ve spor merkezlerine geziler 
düzenlemektedir. 
 

http://www.glendalough.ie/
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    Programın Ana Hatları 

 
DCU ve YTÜ arasındaki işbirliğinin bir parçası olarak DCU Dil Hizmetleri, YTÜ 
öğrencilerine 2 program sunacaktır: 
 

1. Program 1: 8 Haftalık Genel İngilizce ve IELTS Hazırlık Programı 
(Temmuz 2013 ‘te başlayan) 
 

2. Program 2: 15 Haftalık yoğun Genel İngilizce ve IELTS Hazırlık 
Programı (Ocak 2014’te başlayan) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programların ayrıntıları sonraki sayfalardadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=yildiz+technical+university&source=images&cd=&cad=rja&docid=KYb2pIruRM0QAM&tbnid=fve_mJIBJTd3WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Technical_University&ei=u1s3Ubi5J8niOt_ngZAM&psig=AFQjCNFywo4hwIxQpR8SZwLlPrt8-wWRaw&ust=1362668856388383
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Program 1: 8 Haftalık Yaz Öğretimi Genel İngilizce ve IELTS Hazırlık Programı  
 

YTÜ öğrencileri, Temmuz 2013’te başlayacak 8 Haftalık Genel İngilizce ve IELTS 
sınavına hazırlık içeren Yaz Hazırlık Öğretim Programına katılabileceklerdir. Bu 
program kapsamında dersler, Pazartesi-Cuma, 09.00-13.00 saatleri arasında 
yürütülecektir. 
 

Akademik Program:  

Öğrenciler haftada 20 saatlik öğrenim görecekler ve uluslararası öğrencilerin 

bulunduğu sınıflara yerleştirileceklerdir. Program, öğrencilerin İngilizce dinleme, 

okuma, konuşma, yazma ve sesletim becerilerinin geliştirilmesi üzerine 

yoğunlaşacaktır. Öğrenciler ayrıca, DCU’da 60 saatlik IELTS hazırlık programına 

devam edeceklerdir. Her bir dil becerisi ve diğer öğretim alanlarına ait ders dağılımı 

aşağıdaki gibidir: 

Müfredat 

Dinleme (Listening) 15 Saat 

Sesletim (Pronunciation) 10 Saat 

Okuma (Reading) 15 Saat 

Konuşma (Speaking) 30 Saat 

Yazma (Writing) 30 Saat  

IELTS Hazırlık (IELTS Preparation) 60 Saat 

Toplam 160 Saat 

Yukarıda belirtilen program içeriği yazıldığı sırada değil, dönüşümlü olarak 

uygulanacaktır.  

 Değerlendirme Yöntemleri: 

Öğrencilerin performansları program süresince formal ve informal olarak 

değerlendirilecektir. Program bitiminde DCU Dil Hizmetleri, öğrencilerin katılım, 

sınav ve devam durumları hakkında YTÜ’ye detaylı öğrenci raporları verecektir. 

Programın sonunda, YTU Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlilik Sınavı 

(İYS) uygulanacak ve bu sınav 4 kısımdan oluşacaktır. Bunlar;   

1. Okuma, 

2. Yazma  

3. Dinleme  

4. Konuşma  

http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=yildiz+technical+university&source=images&cd=&cad=rja&docid=KYb2pIruRM0QAM&tbnid=fve_mJIBJTd3WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Technical_University&ei=u1s3Ubi5J8niOt_ngZAM&psig=AFQjCNFywo4hwIxQpR8SZwLlPrt8-wWRaw&ust=1362668856388383
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DCU-YTÜ arasındaki anlaşma gereğince, YTÜ, DCU’da program sonunda 

uygulanacak olan İYS’nin okuma ve yazma bölümleriyle ilgili materyal sağlayacaktır. 

Bu sınavın dinleme ve konuşma bölümlerine dair materyal de DCU tarafından 

sağlanacaktır.  

Kurs Ücretleri: 

8 Haftalık Yaz Programı ücretleri aşağıdaki gibidir:  

Kurs Ücreti – Program 1 (8 Haftalık Program)  

Öğrenim Ücreti - €160/Hafta x 8 Hafta  €1280.00 

Öğrenim Kayıt Ücreti  €30.00 

Kalacak Yer Ücreti  - €185 /Hafta x 8 Hafta €1480.00 

Kalacak Yer Kayıt  €60.00 

  

Toplam €2850.00 

 

Kalacak Yer: 

Dublin’de dil öğrenimleri için bulunacak olan YTÜ öğrencilerine, aile yanında 

kalacak yer sağlanacaktır. Öğrenci, İrlandalı bir aile tarafından ailenin bir üyesi 

olarak ağırlanacak ve kendine ait bir çalışma odası ile çalışma masasına sahip 

olacaktır. DCU olarak, ev sahibi aileleri dikkatli bir şekilde seçmekteyiz ve eviniz 

DCU’ya kısa bir yürüyüş ya da kısa bir otobüs yolculuğu mesafesinde olacaktır. 

Kalacak Yerin Özellikleri:   

- Öğrenciye, içinde çalışma masası olan tek kişilik bir oda sağlanacaktır. 

- Ev sahibi aileler, hafta içi kahvaltı ve akşam yemeği vereceklerdir. 

- Ev sahibi aileler, hafta sonları 3 öğün yemek vereceklerdir.  

- Ev sahibi aileler, öğrencilere çamaşır hizmeti sağlayacaklardır.  

- Ev sahibi aileler, DCU’ya kısa mesafede yaşamaktadırlar. 

- Ev sahibi aileller, öğrencilerin özel beslenme ve yaşam gereksinimlerini 

dikkate alacaklardır.  

  

Öğrencilerin kalacakları yerler, programın başladığı ilk Pazar gününden programın 

sonundaki son Cumartesi’ne kadar ayarlanacaktır.  

Ev sahibi ailelerle ilgili daha fazla için tıklayınız (click here) 

Yaşam Giderleri: 

Yaşam giderleri öğrenci başına tahminen haftalık €150 ile  €200 arasındadır.  

Ulaşım Giderleri: 

İrlanda’ya ve İrlanda içerisindeki ulaşım giderleri öğrencinin sorumluluğundadır.  

http://www.english.dcu.ie/v/documents/Accommodation-options-2013.pdf
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Program 2: 15 Haftalık Yoğun Genel İngilizce ve IELTS Hazırlık Programı 

YTÜ öğrencileri, Ocak 2014’te başlayacak olan 15 Haftalık Genel İngilizce ve IELTS 
sınavına hazırlık öğretim programına katılabileceklerdir. Bu program kapsamında 
dersler, Pazartesi-Cuma, 09.00-13.00 saatleri arasında yürütülecektir. 
Akademik Program:  

Öğrenciler, haftada 20 saatlik öğrenim görecekler ve uluslararası öğrencilerin 

bulundukları sınıflara yerleştirileceklerdir. Program, öğrencilerin İngilizce dinleme, 

okuma, konuşma,  yazma ve sesletim becerilerinin geliştirilmesi üzerine 

yoğunlaşacaktır. Bu program kapsamında öğrenciler ayrıca, DCU’da 112,5 saatlik 

IELTS sınavına hazırlık programına devam edeceklerdir. Her bir dil becerisi ve 

programın diğer unsurlarınına ait ders dağılımı aşağıdaki gibidir: 

Müfredat 

Dinleme (Listening) 28 Saat 

Sesletim (Pronunciation) 19 Saat 

Okuma (Reading) 28 Saat 

Konuşma (Speaking) 56,5Saat 

Yazma (Writing) 56 Saat  

IELTS Hazırlık (IELTS Preparation) 112,5 Saat 

Toplam 300 Saat 

Yukarıda belirtilen program içeriği yazıldığı sırada değil, dönüşümlü olarak 

uygulanacaktır.  

Değerlendirme Yöntemleri: 

Öğrencilerin performansları program süresince formal ve informal olarak 

değerlendirilecektir. Program bitiminde DCU Dil Hizmetleri, öğrencilerin katılım, 

sınav ve devam durumları hakkında YTÜ’ye detaylı öğrenci raporları verecektir. 

Programın sonunda, YTU Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlilik Sınavı 

(İYS) uygulanacak ve bu sınav 4 kısımdan oluşacaktır. Bunlar;   

1. Okuma, 

2. Yazma  

3. Dinleme  

4. Konuşma  

 

 

 

http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=yildiz+technical+university&source=images&cd=&cad=rja&docid=KYb2pIruRM0QAM&tbnid=fve_mJIBJTd3WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Technical_University&ei=u1s3Ubi5J8niOt_ngZAM&psig=AFQjCNFywo4hwIxQpR8SZwLlPrt8-wWRaw&ust=1362668856388383
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Kurs Ücretleri: 15 Haftalık Programın ücretleri aşağıdaki gibidir:  

Kurs Ücreti – 15 Haftalık Program  

Öğrenim Ücreti - €160/Hafta x 8 Hafta  €2400.00 

Öğrenim Kayıt Ücreti  €30.00 

Kalacak Yer Ücreti  - €185 /Hafta x 8 Hafta €2775.00 

Kalacak Yer Kayıt  €60.00 

  

Toplam €5265.00 

 

Bu program kapsamında öğrencilerin kalacak yerleri, bu yerlerin özellikleri, yaşam 

ve ulaşım giderleri Program 1’in aynısı olacaktır.   

8. YTÜ Öğrencilerinin Başvuru Süreci  
 

DCU-YTÜ işbirliği ile düzenlenen İngilizce öğretim programına başvurmak isteyen 

öğrencilerin, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nden edinecekleri başvuru 

formunu doldurarak english@dcu.ie adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Öğrencilerin, başvuru formlarıyla beraber pasaportlarının fotoğrafı bulunan 

sayfasının kopyasını da yollamaları gerekmektedir. 

DCU’ya başvurusu ulaşan öğrencilere vize başvurusunda kullanılmak üzere bir 

kabul mektubu gönderilecektir. Ödemeler banka yoluyla yapılabilir.  Bunun için; 

Hesap Adı:    DCULS Limited 

Banka:   Allied Irish Bank 

Banka Adresi:  DCU Branch, Glasnevin, Dublin 9, Ireland 

Hesap Numarası:  40493170 

Sort Kodu:   93-22-21 

IBAN:    IE 29 AIBK 9322 2140 4931 70 

Swift / BIC Kodu:  AIB KIE2D 

İletişim Bilgisi (DCU)  

Niall Martin 
Satış ve Pazarlama Koordinatörü 
Dublin City University 
Language Services 
Telefon:  +353 1 700 6772 
Email:  niall.martin@dcu.ie 
Skype: englishatdcu 

mailto:english@dcu.ie
mailto:niall.martin@dcu.ie
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İletişim Bilgisi (YTÜ)  

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü 
Telefon:  +902123834901-04-05 
Email:  ybdmdr@yildiz.edu.tr 
Skype: ydyo88 
 

9. DCU Dil Hizmetleri Personeli  
 

 

DCU Dil Hizmetleri öğretmenleri, her biri İngilizce dil öğretimi alanında deneyimli, 
sevecen ve ana dili İngilizce olan bir takımdan oluşmaktadır. Profesyonel, ulaşılabilir 
ve yardımsever öğretmenlerimiz, okula gelen yeni öğrencileri ağırlamayı 
beklemektedirler.  
 
DCU’da İngilizce Öğrenmek İçin Bazı Nedenler:  

 Mükemmel Öğretim Kadrosu: Bütün seviyelerde, İngilizce dil öğretimi 
konusunda deneyimli öğretmenler. 

 Küçük Sınıflar: Sınıf mevcudu, ortalama 12, en fazla 15’tir. 

 Teknoloji – Bütün sınıflar interaktif  Whiteboard  ile donatılmıştır. 

 Amaca Uygun Oluşturulmuş Sınıflar: 2010 yılında açılan yeni okul binamız 
İngilizce öğretimine uygun düzenlenmiştir.  

 Karma Sınıflar – DCU’da ngilizce konuşulmayan 30’dan fazla ülkeden gelen 
öğrencileri ağırlamaktayız. Öğrenciler, farklı kültürlerden gelen diğer 
öğrencilerle bir arada bulunacak ve yeni kültürleri öğrenme olanağı 
bulacaklardır. 

 İrlanda’nın En Önde Gelen Üniversitelerin Birinde Öğrenim Görme: DCU 
yaklaşık 11,000’in üzerinde öğrencisiyle İrlanda’nın en önemli 
üniversitelerinden birisi olarak kabul edilir. DCU Dil Hizmetleri öğrencileri, 
lisans ve lisansüstü öğrenciler ile bir araya gelmekte ve DCU kulüp ve 
topluluklarına katılabilmektedirler.  

 Kampüs Olanakları: DCU yüzme havuzu olan bir spor salonu (gym),tiyatro 
(theatre), inançlar arası merkez (Inter Faith Centre),kütüphane ( Library) ve 
birçok restoranı (restaurants) ve kafeleriyle gurur duymaktadır. Kampüste, 
bilgisayar ve kesintisiz Wifi erişimi bulunmaktadır.   

mailto:niall.martin@dcu.ie
http://www.dcu.ie/dcusport
http://thehelix.ie/
http://www4.dcu.ie/students/chaplaincy/centre-detail.shtml
http://www.library.dcu.ie/
http://www.dcu.ie/info/catering/index.shtml
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9. İrlanda’ya Geliş 
 

Dublin City Üniversitesi, Dublin havaalanına yakın bir konumda olup başlıca ulaşım 
bağlantılarına sahiptir. Aşağıda Dublin’e nasıl ulaşacağınız ve Dublin’de nasıl 
seyahat edeceğinize dair bilgiler yer almaktadır.   
 
Dublin Havaalanı – Terminal 1 ve Terminal 2 
 
Dublin Havaalanı , İrlanda’nın en büyük 
havaalanıdır ve Dünyanın değişik yerlerinden 
aktarmasız ve aktarmalı uçuşlara hizmet 
vermektedir. Havaalanının 2 terminali 
bulunmaktadır.– Terminal 1 ve Terminal 2. Bu 
yüzden, özellikle Dublin’den uçarken hangi 
terminali kullanmanız gerektiğini iyi bilmelisiniz! 
 
Havaalanı, toplu taşıma bağlantılarına sahiptir ve 
DCU’ya yaklaşık 10 dakika, karayoluyla da 
Dublin’e  20 dakika mesafededir.  
  

Taksi Hizmeti 
 

Terminal 1 ve Terminal 2‘nin hemen 
dışında taksi alanı bulunmaktadır (Taxi 
rank). İrlanda taksilerinin soldaki resimde 
görüldüğü gibi sarı ve mavi başlıkları 
vardır.  
 
Taksiye bindiğinizde sürücüye yanında 
kalacağınız ailenin adresini veriniz. 
Havaalanı ve ev sahibi ailenin evi arası, 
günün saatine bağlı olarak yaklaşık 15-20 
dakika sürmekte ve taksi ücreti €15-€20 
tutmaktadır.  
 

Şoför Hizmeti 
DCU Dil Hizmetleri, Dublin Havaalanında sizi 
karşılayıp doğrudan ev sahibi ailenin yanına 
götürecek şoför hizmeti sunan bir şirketle de 
çalışmaktadır. Bu hizmetin bedeli öğrenci 
başına yaklaşık €80 ‘dur. 
 
Eğer öğrenci bu hizmet seçeneğinden 
yararlanmak istiyorsa, Dublin Chauffeurs 
adresinden kayıt yaptırmalıdır. Uçuş detayları 
kayıt esnasında bildirilmelidir.  
 
 
 

http://www.dublinairport.com/
http://www.dublinairport.com/gns/to-from-the-airport/by-taxi.aspx
http://www.dublinairport.com/gns/to-from-the-airport/by-taxi.aspx
http://www.dublinchauffeurs.com/
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11. Kurs Programı, Etkinlikler ve Diğer Bilgiler 
 

Programın ilk günü öğrencilerin katılacakları etkinlikler aşağıda yer almaktadır. 

Kursun İlk Günü 

Öğrencilerin, ilk gün sabah saat 08.55’te okula gelmeleri gerekmektedir. 
Oryantasyon, kampüs turu ve seviye belirleme sınavının yapılacağı ilk gün, 
öğrencinin DCU Dil Hizmetlerine yerleşmesine olanak tanıyacak şekilde 
düzenlenmiştir.  

- Oryantasyon  

Oryantasyon, Öğrenci Servisi’nden Shima Yamanka tarafından yapılmaktadır. 
Shima, DCU Dil Hizmetleri personelini tanıtacak, öğrencilerin birbirini tanımaları için 
bir kaynaştırma oturumu düzenleyecek ve öğrencilere DCU Dil Hizmetleri “Hoş 
Geldin Paketi” sunacaktır. Bu paket, DCU Dil Hizmetleri kampüsü ile ilgili bazı 
anahtar bilgiler, seyahat bilgileri ile bilgisayarlarla ve etkinliklerle ilgili diğer detayları 
içermektedir. Öğrenciler, oryantasyonun ardından Seviye Belirleme Sınavına 
alınacaklardır. 

- Seviye Belirleme Sınavı 

Öğrencileri İngilizce seviyelerine göre en uygun sınıfa yerleştirmek için, 
oryantasyondan sonra kısa bir Seviye Belirleme Sınavı yaparız. Bu sınav, kısa ve 
çoktan seçmeli sorular ile sonrasında yapılacak dinleme sınavından oluşmaktadır. 
Bu sınav, “Geçme” ya da “Kalma” durumunu belirlemez. Bu sınav, öğrencilerin 
İngilizce seviyelerine göre en doğru sınıfa yerleştirilmeleri amacıyla yapılmaktadır.  

- Kampüs Turu 

Seviye Belirleme Sınavından sonra yeni öğrenciler, Dublin City Üniversitesi 
kampüsünde bir tur yapacaklardır. Bu tur, öğrencilerin 85 dönümlük kampüsün 
aşağıda sıralanan ana mekanlarını ziyaret etmelerine olanak  tanıyacaktır: 
 

Kütüphane  
- Helix Tiyatrosu 
- Restoranlar 
- Marketler 
- Spor Merkezi 
- Banka 
- İnanç Merkezi 
- DCU Dil Hizmetleri 

Sınıfları 
 
 
 
Kampüs turundan sonra öğrenciler, öğretim elemanlarıyla tanışırlar ve günün kalan 
kısmında sınıflarına katılırlar. Ertesi günden itibaren öğrenciler, her gün 09.00’da 
sınıflarına devam edeceklerdir. Öğrencilerin her gün yanlarında kalem ve kâğıt 
getirmeleri gerekmektedir. 
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12. Düzenlenen Turlar ve Geziler 
 

Turlar ve geziler DCU Dil Hizmetlerinde hazırlanan programın önemli bir 
kısmını oluşturmaktadır… 
 
Yıl boyunca öğleden sonra ve akşam aşağıda 
sıralanan çok çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz:  

- Guinness Mahzenine Gezi 

- Dublin Kalesine Ziyaret 

- Yerel Barda İrlanda Müziği deneyimi 

- Moher Kayalıkları, Glendalough ve Kilkenny 

Şehir ve Kalesi gezileri (Ücretli) 

- Yaz Barbekü ve Noel Partisi 

- Önemli sportif ve kültürel etkinliklere geziler 

    

 

 

 

 
 
 

http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=tour+sublin&source=images&cd=&cad=rja&docid=GZNheaGQJ-j_kM&tbnid=O1ow1NJIUbGJdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.travelinireland.com/tours/3-1-day-bus-tours-from-dublin-city-center.html&ei=LEIvUeMpg4SFB-T5gdgM&psig=AFQjCNFXIcDxQfgtjyiKkAm2bpOe4k8oTw&ust=1362137988944516
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13. Sosyal Medya 
 
DCU Dil Hizmetleri, mevcut ve muhtemel öğrencilerinin sosyal medya aracılığıyla 
etkileşimde bulunmalarını teşvik etmektedir. Bu durum onların, öğrenme 
deneyimlerini zenginleştirmektedir. Sosyal medya ortamlarında öğrenciler, ilginç 
bağlantılarını paylaşabilirler, oylama yapabilirler ve ders bittikten sonra ders 
konularını tartışabilirler.   
 

                                   

 
14.  Dersler 

 

Ders Zamanları 

Standart dersler Pazartesi-Cuma 09.00 ile 13.00 arasında devam etmektedir. Bazı 
programlar için öğle sınıfları da açılmaktadır.  
 

Getirilecek Materyaller 

Her gün derse gelirken kalem, kâğıt ve öğretmeninizin istediği ders kitabını 
getirmeniz gerekmektedir. Ders kitapları resepsiyondan alınabilir.  
 
Lütfen Not Edin 

Sınıflarda konuşulmasına izin verilen tek dil İngilizcedir. Sınıflarda yemek 
yenilmesine izin verilmez. İrlanda’nın resmi tatillerinde dersler yapılmaz.  
 
 

15.    Bilgisayarlar ve İnternet Erişimi 
 
Dublin City Üniversitesinde bilgisayar kullanımı ve internet erişimi bulunmaktadır.  

Konum  

Öğrenci bilgisayar odamız, Henry Grattan Binası, ikinci kat ODA C214’dadır.  
Açılış saatleri: 08.00–22.00 (Pazartesi-Cuma), 09.00–18.00 (Cumartesi) 
 
Wireless Hizmeti 

DCU Kampüsünde sınırsız internet erişim hizmeti bulunmaktadır. 
 

    Kütüphane 
DCU Dil Hizmetleri Kütüphanesi 

DCU Dil Hizmetleri, içinde İngilizce kitapları bulunan kütüphane olanağına sahiptir. 
Kitap, kulaklık vb. araçları ödünç vermede ücret uygulanmaz, ancak ödünç alınan 
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her bir parça için €10 depozito ücreti alınır. Bu ücret, söz konusu araçların zarar 
görmeden ve iyi koşulda iade edilmesi durumunda geri verilir.  
 
DCU Kampüs Kütüphanesi 

Dublin City Üniversitesi kampüs kütüphanesine giriş, DCU Dil Hizmetleri 
Resepsiyonundan edinilen erişim izniyle sağlanmaktadır. Çoğu durumda DCU Dil 
Hizmetleri Kütüphanesi, öğrencilerin dil programlarında gereksinim duydukları 
okuma materyaline sahiptir, bu yüzden DCU kampüs kütüphanesine gitmek 
gerekmeyecektir.   
 

16.     Spor Kulübü 
 

DCU Spor Kulübü,  kampüste yer alan spor salonu ve yüzme havuzudur. Spor 
merkezi kampüs haritasında  ‘U’ olarak gösterilmektedir.  
 
Üyelik Ücretleri 

Spor kulübüne üyelik ücreti, iki haftalık €50.00, aylık €75.00, altı aylık €160,00 ve 
yıllık €260,00’dur. Ayrıca gittikçe ödeyebileceğiniz seçeneğinde, yüzme havuzu için 
ödemeniz gereken ücret €5 ve bütün etkinlikleri için ise €10’dur. 
 
Açılış Saatleri 

Spor kulübünün açık olduğu gün ve saatler aşağıdaki gibidir: 
Pazartesi-Cuma 06.30– 22.30 | Cumartesi ve Pazar 09.00– 20.00  
Resmi Tatiller 11.00 – 19.00.  
Daha fazla bilgi için  www.dcu.ie/dcusport adresini ziyaret ediniz.  

 
17.  Kampüs Marketleri, Restoranlar ve İnanç Merkezi 

 
Aşağıda kampüste sunulan ek hizmetler yer almaktadır: 
 

Spar Perakende Marketi 

SPAR perakende marketi, müşterilerine geniş bir ürün seçeneği sunmaktadır.  
Burada, taze meyve, taze ekmek, salatalar ve çeşitli donmuş gıdalar bulmak 
mümkündür. SPAR ‘da öğrenci kırtasiye ürünleri de mevcuttur.  
 
DCU Eczanesi 

Kampüse yakın bir konumda olan DCU eczanesi, genel tıbbi ve sağlık bakım 
ürünleri hizmeti sağlamaktadır.  
 
DCU Restoranları ve Kafeleri 

Kampüste gerek aperatif yiyecekler gerekse de düzenli yemekler sunan bir kaç tane 
restoran ve kafe bulunmaktadır. 
  
DCU Kuaför ve Berber    

Üniversite, aynı zamanda kuaför ve berber hizmetleri de sağlamaktadır.  
 

http://www.dcu.ie/dcusport/index.shtml
http://www.dcu.ie/dcusport
http://www.dcu.ie/info/spar.shtml


19 

 

  
 

 
İnançlar arası Merkez –  

İnançlar arası merkez, tüm inanç geleneklerine olduğu gibi sadece dinlenmek için 
bir yer arayanlara da açıktır. Bu merkez, maneviyatı desteklemekte, misafirperverlik 
sunmakta ve DCU‘nun bütün öğrencileri ve çalışanlarını ağırlamaktan mutluluk 
duymaktadır. Yine bu merkez, DCU kampüsünde tek bir aile yaratmayı 
amaçlamaktadır. 
 

  19.   Dublin Şehir Bölge Haritası 
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 DCU, Dublin Kenti ve Dublin havaalanın tam ortasında bir konumdadır. 
 

 Kent merkezi, kısa bir otobüs yolculuğu uzaklıktadır. Dublin şehir merkezinde 
birçok müze, restoran ve diğer ilgi çekici yerler vardır. Dublin’de ne 
yapacağınızla ilgili fikir almak için www.visitdublin.com adresini ziyaret 
edebilir ya da DCU Dil Hizmetlerindeki ekip ile görüşebilirsiniz.  
 
 

20. Sık Sorulan Sorular 
 

İrlanda Hakkında 

İrlanda nerededir, ana dili nedir ve hangi para birimi kullanılmaktadır? 

İrlanda, Kuzeybatı Avrupa’da Birleşik Krallık’ın yanında yerleşmiş bir ada devletidir. 
İrlanda, 4 milyon nüfusa sahiptir ve bunun 1,8 milyonu başkent Dublin bölgesinde 
yaşamaktadır. İrlanda’nın resmi dilleri İngilizce ve İrlandacadır. İrlanda nüfusunun 
başta kentsel bölgelerde yaşayanlar olmak üzere % 97’si İngilizceyi tercih 
etmektedir. İrlanda, Avrupa para birimi bölgesinde İngilizce konuşulan tek ülkedir. 
Bundan dolayı Google, Facebook, Intel, Twitter, Microsoft ve Linkedin gibi birçok 
uluslararası kuruluş Avrupa merkezleri olarak İrlanda’yı seçmişlerdir.  
 

DCU Dil Okulu  

Ders kitabı almama gerek var mı? 

DCU Dil Hizmetleri, yürütülen birçok program kapsamında, €30 depozito 

karşılığında ders kitabı sağlamaktadır. Bu kitapların üzeri yazılmamış ve iyi durumda 

geri getirilmesi durumunda depozito iade edilir.  

Seviyem belirlenecek mi? 

Öğrenciler, ilk gün İngilizce seviyelerinin belirlenebilmesi amacıyla bir sınava 

alınırlar. Öğrenciler, bu sınav sonucuna göre seviyelerine uygun bir sınıfa 

yerleştirilirler.  

Ödev verilecek mi? 

Evet! Öğrenciler sınıftaki etkinliklere bağlı olarak her gün ödev alacaklardır. 

Program sonunda bir sertifika alacak mıyım? 

Öğrenciler, program bitiminde bir sertifika alacaklardır. 

Genel 

Öğretmenlerin ana dili İngilizce mi? 

Bütün öğretmenler, ana dili İngilizce olan kişilerdir. Onlar, İngilizce öğretiminde lider 

özelliklere sahiptirler. DCU Dil Hizmetlerinde, en iyi personeli çalıştırmaktayız. Bu 

yüzden, deneyimli ve cana yakın profesyonellerden en mükemmel desteği 

alacağınızı garanti ederiz. 

http://www.visitdublin.com/
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Her sınıfta kaç öğrenci bulunmaktadır? 

Ortalama sınıf mevcudumuz 12’dir. Bu sayı en fazla 15’e çıkmaktadır.   

Eğlenceli mi, yoksa sadece çalışma, çalışma ve çalışma mı? 

Programlarımız, öğrencilerin interaktif ve eğlenceli bir öğrenme deneyimi 
edinmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Program, zorlayıcı 
olmasına rağmen, iş yükü öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalarına 
olanak sağlayabilmektedir.   
 
Dublin City Üniversitesinde öğrenci maliyetleri nedir? 

Her kişi farklıdır ve farklı harcama alışkanlığına sahiptir. Genel olarak söylenecek 

olursa, aile yanında kalan bir öğrencinin haftada €150 ile €200 arasında bir bütçeyle 

geçinebilmesi mümkündür. Bu miktarın fikir verici bir rakam olduğunun ve bunun 

öğrencilerin alışveriş ve sosyalleşme etkinliklerine göre artabileceğinin bilinmesi 

gerekmektedir.   

Cep telefonumu getirebilir miyim? 

Öğrenciler, İrlanda’ya cep telefonlarını getirebilirler. Eğer İrlanda’ya gelmeden önce 

telefonlarını yurtdışı görüşmelere “açtırırlarsa”, burada bulundukları sürece 

kullanımları için ücretsiz bir İrlanda SİM kartı sağlıyoruz.   

Dizüstü bilgisayarımı getirebilir miyim? 

Öğrenciler, DCU’ya gelirken dizüstü bilgisayarlarını getirebilirler ve kampüsteki 

ücretsiz Wifi hizmetinden yararlanabilirler. Birçok öğrenci, dizüstü bilgisayarlarını 

derslerde not almak için kullanmaktadırlar.  

Yalnız gidersem arkadaş edinebilecek miyim?  

Kesinlikle! Programlarımıza devam etmeye gelen öğrencilerin %90’a yakını 

İrlanda’ya yalnız başlarına gelmekte ve kısa bir süre içerisinde buradaki yaşama 

alışmaktadırlar. DCU Dil Hizmetlerinde, kısa sürede dünyanın değişik yerlerinden 

birçok arkadaş edineceksiniz.  

Engelli öğrencilerin gereksinimleri karşılanabiliyor mu? 

DCU Dil Hizmetleri, engelli öğrencilerin başvurularını da kabul etmektedir. Engelli 

öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak için deneyimliyiz ve kampüsümüz, tekerlekli 

sandalye kullanımına tamamen uygundur. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için 

english@dcu.ie  adresiyle iletişime geçebilirsiniz.  

Öğrenciler nerelerden gelmektedir? 

DCU Dil Hizmetleri, Brezilya, Kolombiya, Venezüella, Tayland, Japonya, Kore, 

Rusya, Çin, Tayvan ve birçok Avrupa ülkesinden gelen öğrencileri ağırlamaktadır. 

mailto:english@dcu.ie
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Dublin’de çok turistik yerler var mıdır? 

Dublin, aralarında Guinness Mahzeni, Temple Bar, müzeler ve diğer yerlerin de 

bulunduğu sayısız turistik yerlere sahiptir. DCU’ya vardığınızda, size bu yerlerin 

ziyaretine dair bilgiler içeren bir “Hoş Geldin Paketi” verilecektir. Gelmeden önce 

lütfen detaylar için www.visitdublin.com adresini ziyaret ediniz.  

Sosyal Etkinlikler 

DCU Dil Hizmetleri hangi tür sosyal etkinlikler düzenlemektedir? 

DCU olarak öğrencilerimize yönelik, kampüs içinde gerçekleştirilen yarışmalar, 

partiler ve diğer etkinliklerin yanı sıra kampüs dışında ilgi çekici yerlere turlar da 

dâhil birçok sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemekteyiz. Yapılan en son gezi ve 

etkinliklerin fotoğraflarını görmek için www.facebook.com/EnglishDCU sayfasını 

ziyaret ediniz.  

Ulaşım  

İrlanda’ya ulaşım kurs ücretlerine dahil mi? 

İrlanda’ya ulaşım öğrencinin sorumluluğundadır ve kurs ücretlerine dahil değildir.  

Havaalanı transferlerini sağlıyor musunuz? 

Dublin City Üniversitesi, Dublin havaalanına 7 km mesafededir. Havaalanındaki 

taksi ve otobüs olanaklarının uygunluğundan dolayı genellikle havaalanı transferleri 

sağlamıyoruz. Havaalanı transferleri sadece grup kayıtlarında düzenlenmektedir.  

İrlanda’ya uçuşlar hakkında nasıl bilgi edinirim? 

Size havayolu ulaşımında uygun fiyatlar için SkyScanner’I öneririz. 

(http://www.skyscanner.ie/) .  

Seyahat sigortası yaptırmalı mıyım? 

Öğrencilerin seyahat sigortası yaptırmalarını öneririz. 

DCU’ya toplu taşıma var mıdır? 

Dublin City Üniversitesi, gün boyunca 8 dakikada bir gibi sık aralıklarla otobüslerin 

çalıştığı bir ulaşım güzergâhında bulunmaktadır. DCU’dan Dublin kent merkezine 

transit varış süresi yaklaşık 15-20 dakikadır. 

Nasıl kayıt olabilirim? 

Programa kayıt olmak için YTÜ Yabancı Diller Yükseokulu Müdürlüğü’nden 

edineceğiniz başvuru formunu doldurup english@dcu.ie adresine gönderiniz. 

http://www.visitdublin.com/
http://www.facebook.com/EnglishDCU
http://www.skyscanner.ie/
mailto:english@dcu.ie
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Başvurunuz alındığında kayıt görevlisi, program onay ve ödemelerinizle ilgili sizinle 

iletişime geçmektedir.  

 

Programa kayıt için en iyi zaman nedir? 

Başvurunuzu, kalacak ve diğer detayların planlanabilmesi açısından programın 

başlayacağı tarihten en az 8 hafta önce yapmanız önerilir.  

Ödemeyi nasıl yaparım? 

Ödemeler kredi kartı ve banka hesabına havale yoluyla yapılabilir:  Banka 

detaylarımız aşağıdaki gibidir: 

 

Hesap Adı:    DCULS Limited 

Banka:   Allied Irish Bank 

Banka Adresi:  DCU Branch, Glasnevin, Dublin 9, Ireland 

Hesap Numarası:  40493170 

Sort Kodu:   93-22-21 

IBAN:    IE 29 AIBK 9322 2140 4931 70 

Swift / BIC Kodu:  AIB KIE2D 

Daha Fazla Soru İçin 

Sorumun yanıtı burada değilse ne yapacağım? 

Eğer sorularınız burada yanıtlanmadıysa lütfen english@dcu.ie 
adresine mail gönderiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:english@dcu.ie
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Welcome to Ireland… 
 

 

Welcome to Ireland, the land of one hundred thousand welcomes. Located in the 
northwest of Europe, Ireland has a population of 4.6 million people. Irish people 
speak English as their primary language and our country is the only nation in the 
Euro Currency zone to use English as a primary language. Because of this many 
international organisations such as Google, Facebook, Intel, Twitter and Microsoft 
have chosen Ireland as their European Headquarters.  
 
Facts about Ireland:  

 Dublin (the capital city) is located approximately 65 miles to the west of the 
United Kingdom; travel time between Ireland and the United Kingdom is 
approximately 40 minutes by air. 

 Many famous artists and actors are from Ireland, including U2, James Joyce, 
The Script and Colin Farrell. The American President, Barack Obama, has 
recently traced his ancestors to a small village in Ireland.  

 Ireland is world-renowned for its friendly reputation and welcoming people. 
We have twice been voted as the World’s Friendliest Country and in 2012 
Dublin was voted in the Top 10 Student Cities to live in the world.   

 Click Here to view a video about studying in Ireland.  
 

 
 

http://www.lonelyplanet.com/ireland/travel-tips-and-articles/39876
http://www.topuniversities.com/student-life/best-student-cities/2012/
http://www.youtube.com/watch?v=5zY8X6crTUs
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Welcome From Mr Cathal Maye, Chief Executive Officer. 
 
 
 
 
Dear Student, 
 
We are pleased to announce the inter university partnership between Dublin City 
University and Yıldız Technical University for English Language Training, and invite 
you to attend Dublin City University to develop your English Language Skills. 
  
The DCU-YTU partnership will offer two programmes: 
 
Summer 2013 – 8 Week General English and IELTS Preparation  
January 2014 – 15 Week Intensive General English and IELTS Preparation 
 
We have produced this ‘’Student Guide’ to outline the programmes, our facilities, 
your accommodation and to inform you about Dublin and Ireland. We look forward 
to providing you with a first class academic, social and cultural experience during 
your time at Dublin City University. 
 
Before you arrive why not visit our Facebook page and follow us on Twitter to learn 
more about our programmes and social activities. Our YouTube account is regularly 
updated with the latest videos so make sure to visit us often to keep up to date with 
what is going on. You can also view our school video by Clicking Here.  
 
Finally, if you have any questions please do not hesitate to contact us – we are here 
to help. 
 
I look forward to meeting you at Dublin City University. 

Yours Sincerely 
  

 
 

Cathal Maye 
Chief Executive Officer 

DCU Language Services 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/EnglishDCU
http://www.twitter.com/EnglishDCU
http://www.youtube.com/EnglishatDCU
http://youtu.be/aLHwjc_vFXo
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6. About Dublin City University Language Services 
 

Dublin City University Language Services is the English Language Training 
centre of Dublin City University.  Established in 1992, DCU LS has over 20 years’ 
experience in providing leading English Language Programmes and boasts 
thousands of alumni from the four corners of the world.  
 

 
Our courses run throughout the year.  In general, 
most classes start at 9am and finish at 1pm, Monday 
to Friday (20 hours tuition per week). The average 
number of students in our classes is 12, and classes 
operate with an absolute maximum of 15 students. 
DCU Language Services has the best teachers who 
are leaders in the field of English Language Training.  
 

 
Choose Ireland’s Leading University Language School 
 
We believe that DCU Language Services 
is the premier provider of English 
Language Training in Ireland, for the 
following reasons:  
 
Teaching Facilities: We offer the most 
experienced teachers of any Language 
School in Ireland. Class sizes are kept 
small (average size is 12 students), and 
our Classrooms are equipped with the 
most advanced teaching equipment, 
including Interactive Whiteboard 
Technology.  
 
State of the Art Campus: The university language school is based on the Campus 
of Dublin City University, one of Ireland’s leading institutions with over 11,000 
Students. Language Students can use the Campus Library, avail of our Gym & 
Swimming Pool and join Clubs and Societies at the University.  
 

 
Location: The Campus is based 
in a safe residential area, 5km 
from Dublin City and 7km from 
Dublin Airport. Students have 
every modern convenience on 
their doorstep, including shops, 
restaurants, cinemas and 
museums. The Campus is served 
by high frequency bus service to 
and from Dublin City. 
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7. About Dublin City University 
 
Dublin City University is situated on an 85 acre campus, five kilometres north of the 
River Liffey in Dublin City Centre.  With the city just a 10-minute bus journey away, 
students of DCU have the best of both worlds; the social and cultural benefits of city 
life, but with the security and vibrancy of a university campus built very much for 
today. 
 
The design of the campus and the bright modern architecture make DCU a vibrant 
and attractive place to study. The campus is laid out to encourage community 
interaction, with the Library at the East end, and the restaurant and Helix Arts 
Centre at the West end. It is a place where young people can live, learn and 
develop in a dynamic (but intimate) environment. One of the objectives of the 
university is the strengthening of the campus as a vibrant social and learning 
environment, and the pursuit of a holistic approach to student development. DCU 
prides also itself on the range of its facilities, both academic and recreational. The 
University was the recipient of The Sunday Times ‘University of The Year’ Award in 
2010.  
 

University facilities Include:  

 University Library 

 Sports complex & 25m swimming 
pool  

 Restaurants 

 The Helix Theatre  

 General convenience shop 

 Pharmacy 

 Bank 

 Student social centre 

 Inter faith centre 

 Free use of unlimited internet 
access in University computer suites. 

 

The convenient location of DCU Language Services, complemented by adjoining 
parklands, provides a pleasant contrast to the busy city that surrounds the Campus. 
 

 
 
 
 

For more details 
about DCU Language 
Services, our 
courses and 
facilities, please refer 
to our brochure or go 
to our website: 
www.english.dcu.ie 
 

http://www.english.dcu.ie/
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8. About Dublin, Ireland 
           

Dublin is the Capital City of Ireland, with a 
population of 1.8 Million inhabitants living in 
the Greater Dublin Area. The city is 65 
miles across the Irish Sea from the United 
Kingdom, and cities such as London, 
Manchester and Liverpool are just a short 
flight away.  
 
The City is home to the centre of Irish 
Economic, Political and Cultural Life, and 
houses the Irish Parliament, National Sports 
Stadium and major concert venues.  

Steeped in history and youthful 
energy, Dublin is a medieval city 
where the charming and 
cosmopolitan converge in delightful 
diversity. Fine museums and art 
galleries chronicle Dublin’s long and 
colourful past, while the pubs and 
cafes buzz with traditional and 
contemporary entertainment. 
 
Throughout Dublin city and county 
students will find an abundance of 
visitor attractions to discover and 
explore, from the most majestic 

museums to more modern centres of entertainment.   
 
Whether a student is interested in sport, history, art or literature, whether they want 
to follow a heritage trail, visit a zoo, eat in a castle or follow in the footsteps of 
Dublin’s many musical greats, there’s something for everyone in Dublin!  

 

 
 
The safe city of Dublin is surrounded by a rugged, picturesque coastline, while 
beautiful mountains and historical sites such as Glendalough are a short journey 

http://www.glendalough.ie/
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away. DCU Language Services organises excursions to major cultural, historic and 
sporting attractions for our student body.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                           
 
 
 

     Programme Outline 

 
As part of the inter university partnership, DCU-YTU will offer 2 programmes 
to students of Yıldız Technical University: 
 

3. Programme 1: 8 Week General English and IELTS Preparation 
Programme (Commencing July 2013) 
 

4. Programme 2: 15 Week Intensive General English and IELTS 
Preparation Programme (Commencing January 2014) 

 
 

 
Details of these programmes are listed as follows 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=yildiz+technical+university&source=images&cd=&cad=rja&docid=KYb2pIruRM0QAM&tbnid=fve_mJIBJTd3WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Technical_University&ei=u1s3Ubi5J8niOt_ngZAM&psig=AFQjCNFywo4hwIxQpR8SZwLlPrt8-wWRaw&ust=1362668856388383
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   Yıldız Technical University – 8 Week Programme 

Students from Yıldız Technical University are invited to attend Dublin City University 

for an 8 week summer General English and IELTS preparation programme, to 

commence in July 2013. Classes are held Monday to Friday from 09:00 am to 13:00 

pm. 

Academic Curriculum: 

Students will attend 20 hours of tuition per week and will be placed in ‘open’ classes 

with international students. The syllabus will concentrate on the enhancement of 

English skills in listening, pronunciation, reading, speaking and writing.  Students will 

also attend 60 hours of IELTS exam preparation on the programme at Dublin City 

University. The breakdown of class hours for each English discipline is as follows: 

Syllabus 

Listening 15 Hours 

Pronunciation 10 Hours 

Reading 15 Hours 

Speaking 30 Hours 

Writing 30 Hours 

IELTS Preparation 60 Hours 

  

Total 160 Hours 

Please note that the above course components will be covered interchangeably; the 

syllabus will not be covered sequentially as outlined above.  

Assessment Methods: 

Students will receive formal and informal performance appraisals throughout the 

programme. Upon completion of the programme Dublin City University LS will 

provide student reports to YTU detailing student performance in terms of 

participation, exam performance and attendance.  The YTU SFL Proficiency Exam 

will be administered at the end of the programme and will contain four parts: 

1. Reading 

2. Writing 

3. Listening 

4. Speaking Components 

http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=yildiz+technical+university&source=images&cd=&cad=rja&docid=KYb2pIruRM0QAM&tbnid=fve_mJIBJTd3WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Technical_University&ei=u1s3Ubi5J8niOt_ngZAM&psig=AFQjCNFywo4hwIxQpR8SZwLlPrt8-wWRaw&ust=1362668856388383
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In accordance with the DCU-YTU inter university agreement, YTU will provide the 

reading and writing components of the examination, which will be administered by 

DCU. DCU will provide and administer the listening and speaking examination.  

Course Fees: 

Course fees for the 8 week programme are as follows: 

Course Fees – 8 Week Programme 

Tuition Fees - €160 per week x 8 weeks €1280.00 

Tuition Registration Fee €30.00 

Accommodation Fees - €185 per week x 8 weeks €1480.00 

Accommodation Registration Fee €60.00 

  

Total €2850.00 

 

Accommodation: 

Accommodation for students is provided by Host Family Accommodation. The 

student will be welcomed as a family member with an Irish Family, and have their 

own single room with study desk. We carefully select our Host Families, and your 

home will be within a short walk or bus journey of Dublin City University. 

Features:  

- Student is provided with single bedroom with study desk. 

- Host Family provides breakfast and dinner (Monday to Friday). 

- At weekends the Host Family provides all meals. 

- The Host Family will provide a light laundry service to students. 

- Host Families live a short distance from DCU 

- Special dietary and living requirements can be catered for. 

 

Accommodation is arranged for students from the first Sunday until the final 

Saturday of a course period. Students have their own bedroom and are provided 

with breakfast and an evening meal (Monday to Friday) and all meals at weekends.  

For further information click here 

Living Expenses: 

Living expenses are estimated at €150 to €200 per student per week.  

Travel Expenses: 

Travel expenses to and within Ireland are the responsibility of the student.  

http://www.english.dcu.ie/v/documents/Accommodation-options-2013.pdf
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  Yıldız Technical University – 15 Week Programme 

Students from Yıldız Technical University are invited to attend Dublin City University 

for a 15 week General English and IELTS preparation programme, to commence in 

January 2014. Classes are held Monday to Friday from 0900hrs to 1300hrs. 

Academic Curriculum: 

Students will attend 20 hours of tuition per week and will be placed in ‘open’ classes 

with international students. The syllabus will concentrate on the enhancement of 

English skills in listening, pronunciation, reading, speaking and writing.  Students will 

also attend 112.5 hours of IELTS exam preparation on the programme at Dublin 

City University. The breakdown of class hours for each English discipline is as 

follows: 

Syllabus 

Listening 28 Hours 

Pronunciation 19 Hours 

Reading 28 Hours 

Speaking 56.5 Hours 

Writing 56 Hours 

IELTS Preparation 112.5 Hours 

  

Total 300 Hours 

 

Please note that the above course components will be covered interchangeably; the 

syllabus will not be covered sequentially as outlined above. 

Assessment Methods: 

Students will receive formal and informal performance appraisals throughout the 

programme. Upon completion of the programme Dublin City University LS will 

provide student reports to YTU detailing student performance in terms of 

participation, exam performance and attendance.  

The YTU SFL Proficiency Exam will be administered at the end of the programme 

and will contain four parts: 

1. Reading 
2. Writing 
3. Listening 
4. Speaking Components 

http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=yildiz+technical+university&source=images&cd=&cad=rja&docid=KYb2pIruRM0QAM&tbnid=fve_mJIBJTd3WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Technical_University&ei=u1s3Ubi5J8niOt_ngZAM&psig=AFQjCNFywo4hwIxQpR8SZwLlPrt8-wWRaw&ust=1362668856388383
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In accordance with the DCU-YTU inter university agreement, YTU will provide the 

reading and writing components of the examination, which will be administered by 

DCU. DCU will provide and administer the listening and speaking examination. 

Course Fees: Course fees for the 8 week programme are as follows: 

 

 

 

 

 

Information about accommodation, its features, living expenses and travel expenses 

are the same as Program 1. 

10. Application Process for YTU Students  
 

Students wishing to apply for the DCU-YTU programme should complete an 

Application Form and send to English@dcu.ie (Application Form is located at back 

of this document).  Students will be required to send a copy of the photo page of 

their passport to accompany their application. Upon receipt of application form by 

DCU we will send a letter of invitation to students which is to be used for visa 

application. Payment can be made by bank transfer to us: 

Account Name:  DCULS Limited 

Bank:    Allied Irish Bank 

Bank Address:  DCU Branch, Glasnevin, Dublin 9, Ireland 

Account Number:  40493170 

Sort Code:   93-22-21 

IBAN:    IE 29 AIBK 9322 2140 4931 70 

Swift / BIC Code:  AIB KIE2D 

Contact Us (at DCU) 

Mr Niall Martin 
Sales and Marketing Coordinator 
Dublin City University 
Language Services 
Telephone:  +353 1 700 6772 
Email:  niall.martin@dcu.ie 
Skype: englishatdcu 

Course Fees – 15 Week Programme 

Tuition Fees - €160 per week x 15 weeks €2400.00 

Tuition Registration Fee €30.00 

Accommodation Fees - €185 per week x 15 weeks €2775.00 

Accommodation Registration Fee €60.00 

  

Total €5265.00 

mailto:English@dcu.ie
mailto:niall.martin@dcu.ie
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Contact us (at YTU)  

School of Foreign Languages 

Phone :  +902123834901-04-05 
Email:  ybdmdr@yildiz.edu.tr 
Skype: ydyo88 

 

9. DCU Language Services Staff  
 

DCU Language Services has an experienced and friendly team of native English-
speaking teachers, who are leaders in the field of English Language Training. Our 
teachers are professional, approachable and helpful, and always look forward to 
welcoming new students to the school. 
Reasons to Learn English at Dublin City University: 

 Excellent Teachers, who are experienced in all levels of English Language 
Training. 

 Small Class Sizes – Average size is 12 students, maximum size is 15. 

 Leading Technology – All classes equipped with Interactive Whiteboards. 

 Purpose Built Classrooms – In 2010 we opened a brand new school 
building, specifically designed for teaching English. 

 Excellent Nationality Mix – We cater for students from over 30 non-English 
speaking countries. Students will have the opportunity to mix and learn about 
new cultures. 

 

 Study at one of Ireland’s Leading Universities: DCU has a student body of 
almost 11,000 students and is regarded as one of Ireland’s leading 
universities. DCU Language Services students can mix with DCU 
undergraduate and postgraduate students and join DCU clubs and societies. 

 Campus Facilities: DCU boasts a gym (including swimming pool), theatre, 
Inter Faith Centre, Library and several restaurants and coffee shops. Full 
computer access and Wifi is available.  

 
 

mailto:niall.martin@dcu.ie
http://www.dcu.ie/dcusport
http://thehelix.ie/
http://www4.dcu.ie/students/chaplaincy/centre-detail.shtml
http://www.library.dcu.ie/
http://www.dcu.ie/info/catering/index.shtml
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10.    Arriving in Ireland 
 

Dublin City University is located close to Dublin Airport and is served by major public 
transport connections. Below we have outlined information on getting to Dublin and 
on travelling within Dublin. 
 
Dublin Airport – Terminal 1 and Terminal 2 
 
Dublin Airport is the main airport for Ireland and is 
well served by direct flights and connections from 
around the world. The Airport has two Terminals 
– Terminal 1 and Terminal 2, so make sure to be 
aware which terminal you are using, particularly if 
flying from Dublin! The Airport is well served by 
Public Transport connections, and is 
approximately 10 minutes’ drive from DCU and 
20 minutes by road to Dublin City.  
  

Taxi Service 
A Taxi rank is located immediately outside 
the arrivals area of Terminal 1 and 
Terminal 2. Irish taxis have a yellow and 
blue roof sign, as illustrated by the picture 
to the left. 
Please provide your driver with the 
address of your host family upon getting 
into the taxi. Travel time from Dublin 
Airport to your Host Family will take 
approximately 15-20 minutes and the fare 
will cost in the region of €15-€20, 
depending on the time of day.  
 

 
Chauffeur Service 
DCU Language Services also work with a 
chauffeur company, who can meet you in the 
arrivals hall at Dublin Airport and transfer 
directly to your Host Family. The charge for this 
service is approximately €80 per student. 
If a student seeks to avail of this option, direct 
booking with Dublin Chauffeurs is required. 
Flight details will be required at time of booking. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dublinairport.com/
http://www.dublinairport.com/gns/to-from-the-airport/by-taxi.aspx
http://www.dublinchauffeurs.com/


36 

 

  
 

11. Course Programme, Activities & Other Information 
 

Please see below outline of what students can expect on the first day of their 
programme. Further information on social activities is also outlined below. 
 

First Day of the Course 

Students should arrive at 08.55 am on their first morning. The first day of a student’s 
programme is designed to allow the student get settled at DCU Language Services, 
and will involve an Orientation, Campus Tour and Grading Test. 

- Orientation 

Orientation is conducted by Ms Shima Yamanaka, our Student Welfare Officer. 
Shima will introduce students to DCU LS staff members; hold an icebreaker session 
for students to get to know one another and present students with a DCU LS 
‘Welcome Pack’. The ‘Welcome Pack’ contains key information on the DCU LS 
Campus, Travel Information and other details such as Computer and Facilities 
information. Once orientation has been completed, students will take a short 
‘Grading Test’. 

- Grading Test 

In order to ensure we place students in a class that is suitable for their level of 
English, we conduct a short ‘Grading Test’ after orientation. The ‘Grading Test’ is a 
short multiple-choice test, followed by a listening test. The test is not about ‘Passing’ 
or ‘Failing’ – it is designed to allow us to place the student in a class appropriate for 
their level of English. 

- Campus Tour 

Following completion of the ‘Grading Test’, new students will take a tour of Dublin 
City University Campus. The tour will allow students to visit all of the main parts of 
our 85 Acre Campus, 
including: 
 

- Library 
- The Helix Theatre 
- Restaurants 
- Shops 
- Sports Centre 
- Bank 
- Interfaith Centre 
- DCU Language 

Services Classrooms 
 
Upon completion of the ‘Campus Tour’, students are introduced to their teacher, and 
will join their class for the remainder of the day. From the next day onwards, 
students will attend class from 0900hrs each day. Students are requested to bring a 
pen and paper along each day. 
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18. Organised Tours and Excursions 
 

Tours and Excursions form an important part of our Programme at DCU 
Language Services… 
 
We organise a range of afternoon and evening 
activities throughout the year for students, including: 
 

- Trips to Guinness Storehouse 

- Visit to Dublin Castle 

- Experience Irish Music at Local Pub 

- Day and Weekend Trips to places of interest, 

such as Cliffs of Moher, Glendalough and 

Kilkenny City and Castle (Fees apply) 

- Summer BBQ and Christmas Party 

- Trips to major Sporting and Cultural Events 

 

    

 

19. Social Media 
 
DCU Language Services encourages prospective and current students to interact 
through our suite of Social Media. This enhances the learning experience, whereby 
students can post interesting links, set up polls and discuss class topics online when 
class has finished.  
 

                                   

 

http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=tour+sublin&source=images&cd=&cad=rja&docid=GZNheaGQJ-j_kM&tbnid=O1ow1NJIUbGJdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.travelinireland.com/tours/3-1-day-bus-tours-from-dublin-city-center.html&ei=LEIvUeMpg4SFB-T5gdgM&psig=AFQjCNFXIcDxQfgtjyiKkAm2bpOe4k8oTw&ust=1362137988944516
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20.  Classes 
 

Class Times 

Standard classes run Monday to Friday from 0900hrs – 1300hrs. Afternoon classes 
are also offered for certain programmes. 
 
Materials to Bring 

Please make sure to bring along paper and pens each day, and any textbooks as 
required by your teacher. Textbooks are available at our reception. 
 
Please Note 

English is the only language allowed to be spoken in class. Eating in class is not 
permitted. Classes will not operate on Public Holidays in Ireland. For further 
information click here . 
 

21.     Computers and Internet Access 
 
Computer usage and Internet access is available at Dublin City University.  

Location  

Our student computer room is located at ROOM C214 on the second floor, Henry 
Grattan Building. Opening hours: 08:00am – 22:00 pm (Monday to Friday), 09:00 
am – 18:00 pm (Saturday) 
 
Wireless Availability 

The DCU Campus is full. 
  

22.     Library 
DCU Language Services Library 
DCU Language Services offers a small library of English language books based at 
DCU LS Reception. There is no rental fee for borrowing books, headsets etc, 
however we do require a €10 deposit for each borrowed item. The €10 deposit will 
be returned to the student upon returning the item(s), provided that they have not 
been damaged during the course of the loan with the student.  
 
DCU Campus Library 

Admission to the Dublin City University Campus Library is available by requesting 
access at DCU LS Reception. In most cases the DCU LS Library will have sufficient 
reading material for language programme students, so access to the DCU Campus 
Library will not be required.  

 
 

 

 

 

http://www.officeholidays.com/countries/ireland/index.php
http://www.library.dcu.ie/
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23.     Sports Club 
 

DCU Sports Club is our on-campus gymnasium and swimming pool. The Sports 
Centre is located at ‘U’ on the campus map.  
 
 

Membership Rates 

Membership : €50.00 for two weeks, €75.00 for one month, €160.00 for six months 
and €260.00 for one year. There are also pay-as-you-go options at €5 for the 
swimming pool only and €10 for use of all facilities. For more information visit 
www.dcu.ie/dcusport  

 
24.  Campus Shops, Restaurants and Faith Centre 

 
Listed below are additional services on campus: 
 

Spar Convenience Store 

The SPAR retail outlet offers customers a large selection of products.  Fresh fruit, 
fresh bread, salads and a comprehensive range of frozen foods are available. 
Student stationery products are also available from SPAR.  
 
DCU Pharmacy 

Located close to centre of campus, DCU Pharmacy offers general medical and 
healthcare Products.  
 
DCU Restaurants and Cafes 

There are a number of restaurants and cafes on campus, offering everything from 
snack options to full meals.  
 
DCU Hairdresser and Barber –   

The university also offers a hairdressing and barber service.  
 
Inter Faith Centre –  

The Inter Faith Centre is open to all faith traditions as well as those who are simply 
looking for a quiet space to relax. The centre supports spirituality, provides  
hospitality and welcomes all students and staff of DCU.  The centre works to create 
one family on the campus of DCU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dcu.ie/dcusport/index.shtml
http://www.dcu.ie/dcusport
http://www.dcu.ie/info/spar.shtml
http://www.dcu.ie/info/pharmacy.shtml
http://www.dcu.ie/info/catering/index.shtml
http://www4.dcu.ie/students/chaplaincy/centre-detail.shtml
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  19.   Dublin City Area Map 
 

 
 
 

 DCU is at a half-way point between Dublin city centre and Dublin Airport. 
 

 The city centre is a short bus journey away. There are many museums, 
restaurants and other places of interest in Dublin city centre. Log on to 
www.visitdublin.com or talk to the team at DCU LS for ideas on what to do in 
Dublin. 

http://www.visitdublin.com/
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 20. Frequently Asked Questions 
 

About Ireland 

Where is Ireland, what is the native language and what currency is used? 

Ireland is an island nation, located beside the United Kingdom in north-west Europe. 
Ireland has a population of 4 million people, of which 1.8 million live in the region of 
Dublin, the capital city. Ireland’s official languages are English and Irish. English is 
the preferred tongue for 97% of the population, especially in urban areas. Ireland is 
the only English-speaking country in the eurozone currency area, and because of 
this the country is the European headquarters of many multinational companies, 
including Google, Facebook, Microsoft and Linkedin.  
 

About DCU Language School 

Do I need to buy a course book? 

For many programmes DCU Language Services will provide a course textbook for a 

deposit fee of €30. This deposit is refundable if the student returns the book in an 

unmarked condition.  

Will my level be tested? 

Students will undertake a placement test on their first day in order to determine their 

level of English. Students will be placed in a class appropriate to their level of 

English.  

Will I be assigned homework? 

Yes! Students will receive homework each day based on classwork. 

Do I receive a certificate at the end of the programme? 

Students will receive certification for their programme upon completion of the 

course. 

General 

Are teachers native English speakers? 

All teachers are native English speakers and are leaders in providing English tuition. 

We only employ the best staff so you are assured of excellent support from 

experienced and friendly professionals. 

How many students are there per class? 

Our average class size is 12 students, and the maximum number per class is 15 

students. 
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Is it fun or is it just work, work, work? 

Our programmes are designed to be an interactive and fun learning experience. 
Although the programme syllabus will be challenging, the workload is manageable 
allowing students’ time to participate in social and cultural activities. 
 
What is the cost of living as a student at Dublin City University? 

Each person is different and will have different spending habits! Generally speaking, 

a student staying with a ‘Host Family’ should be able to live on a budget of €150-

€200 per week. Please note that this figure is used as a guideline only and students 

may want to allow themselves more money if planning to shop or socialise regularly.  

Can I bring my mobile phone? 

Students are welcome to bring mobile phones to Ireland. If you ‘unlock’ your 

telephone before arrival in Ireland we will provide you with a free Irish SIM Card to 

use during your time here.  

Can I bring my laptop? 

Students are invited to bring their laptop to DCU, and can avail of free Wifi on 

campus. Many students use their laptops for note taking in class also. 

Will I make friends if I go alone?  

Absolutely! Up to 90% of students attending our programmes travel to Ireland on 

their own but settle in very quickly. You will make new friends from around the world 

quickly at DCU Language Services! 

Can you cater for students with disabilities? 

DCU Language Services welcomes applications from students with disabilities. We 

are experienced in catering for students with disabilities and our campus is fully 

wheelchair accessible. For further queries please contact us at English@dcu.ie  

Where do other students come from? 

DCU Language Services caters for students from around the world including Brazil, 

Colombia, Venezuela, Thailand, Japan, Korea, Russia, China, Taiwan and from 

most European countries. 

Are there many tourist attractions in Dublin? 

Dublin offers numerous tourist attractions, including the Guinness Storehouse, 

Temple Bar, museums and others sites. Upon arrival at DCU you will be issued with 

a ‘Welcome Pack’ outlining places of interest to visit. In advance of your arrival 

please see www.visitdublin.com for details of visitor attractions.  

 

mailto:English@dcu.ie
http://www.visitdublin.com/
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Group Programmes 

Does Dublin City University Language Services offer group programmes? 

We offer group programmes throughout the year. To enquire about bringing a group 

to Dublin City University, please email English@dcu.ie  

Social Activities 

What social activities does DCU Language Services arrange? 

We arrange a host of social and cultural activities for students, including regular trips 

to places of interest off-campus as well as hosting quizzes, parties and other 

activities on campus. Visit www.facebook.com/EnglishDCU to view photos of recent 

trips and activities. 

Travel  

Is travel to Ireland included in course fees? 

Travel to Ireland is the responsibility of the student and is not included in course 

fees.  

Can you arrange airport transfers? 

Dublin City University is located 7km from Dublin Airport. We generally do not offer 

airport transfers, as there is a wide availability of taxis and bus services at the 

airport. Airport transfers can be arranged for group bookings. 

How do I find out about flights to Ireland? 

We recommend SkyScanner (http://www.skyscanner.ie/) for competitive prices on 

flight travel.  

Should I obtain travel insurance? 

We recommend that students obtain travel insurance. 

Is DCU served by Public Transport? 

Dublin City University is served by high frequency bus corridor, with services 

running at 8 minute intervals throughout the day. Transit time from DCU to Dublin 

City is 15-20 minutes approximately. 

 
 
 

mailto:English@dcu.ie
http://www.facebook.com/EnglishDCU
http://www.skyscanner.ie/

