Mevlana Exchange Programm
Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi
До уваги викладачів і студентів (бакалаврів 2 та 3 року навчання та магістрів 1
року навчання та аспірантів)!
Університет Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Туреччина) оголошує відбір для
отримання стипендій Мевляна для викладання/навчання* протягом
осіннього та весняного семестру 2020-2021 навчального року за наступними
спеціальностями: комп’ютерні науки, програмування, інженерія, математика,
біологія хімія, економіка, бізнес та фінанси, політологія, міжнародні
відносини, соціологія, психологія, тюркологія
ДЕДЛАЙН для подання аплікацій кандидатів, які претендуватимуть на
отримання стипендій – 16 березня 2019 року (до 23:00)!
Мова викладання: англійська/турецька.
Загальні вимоги:
Необхідний рівень володіння англійською – B1/В2.
Середній бал для студентів (GPA) не менше 4,00
Документи для студентів***:
Претенденти на стипендію мають подати такі документи англійською мовою:
1. CV / резюме в форматі EUROPASS
(http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae)
2. Аплікаційну
форму
можна
завантажити
за
посиланням
https://drive.google.com/drive/folders/1zhxDjVn0DafN23neuFpdjwCVeKFwj8R
3. Сертифікат чи інший документ про рівень знання англійської мови (не
нижче рівня B1). (Приклад шаблону внутрішнього мовного сертифікату
можна завантажити за посиланням:
http://www.umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/
4. Витяг із залікової книжки (перекладений та завірений**) – копія диплому
для магістрів.
Документи для викладачів***:
Аплікаційну форму та необхідні документи для участі в конкурсі необхідно
завантажити за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1zhxDjVn0DafN23-neuFpdjwCVeKFwj8R

Дізнатися про деталі та заповнити реєстраційну форму Ви можете за
посиланням:
https://drive.google.com/open?id=18cKjlVU7mLFqGv47Rp75f29dujlq7iuA-kgb1ziYYE
Просимо надсилати всі документи на пошту відділу міжнародного
співробітництва mevlanatsnuk@gmail.com.
Рішення щодо відбору кандидатів приймає Рада вищої освіти Туреччини.
Для отримання консультації просимо звертатися до координатора програми
Надії Миколаївни Серьогіної, відділ міжнародного співробітництва (кім. 267,
Головного корпусу КНУ, вул. Володимирська, 60) або надіслати запит на
пошту: mevlanatsnuk@gmail.com
Посилання на університет : http://mevlana.mu.edu.tr/ru
*Стипендія для студентів щомісячно складатиме 1300 турецьких лір.
** Для завіряння перекладу витягу із залікової відомості необхідно підійти в
кім. 267 Головного корпусу університету. Український оригінал витягу оцінок
має бути в наявності.
***Всі документи мають подаватися в двох екземплярах. Один з екземплярів
буде надіслано регулярною поштою університету-партнеру.
Дякуємо та бажаємо успіхів!

