Mevlana Exchange Programm
Hacettepe University
До уваги викладачів і студентів (бакалаврів 2 та 3 року навчання, магістрів 1 року
навчання та аспірантів)!
Університет Хаджеттепе (Hacettepe University), Туреччина оголошує відбір для
отримання стипендій Мевляна для викладання/навчання протягом осіннього та
весняного семестру семестру 2020-2021 навчального року.
Спеціальності: математика, філологія, тюркологія, міжнародні відносини, соціологія,
економіка, історія
ДЕДЛАЙН для подання аплікацій кандидатів, які претендуватимуть на отримання
стипендій – 20 березня 2020 року!
Мова викладання: англійська/турецька.
Загальні вимоги:
Необхідний рівень володіння англійською – B1/В2.
Середній бал для студентів (GPA) не менше 4,00
2020-2021 Academic Year Mevlana Exchange Program Application Calendar
-

Application Documents for Students
o Candidate Student Application Form (2 copies) *
o Student Application Form (2 copies)*
o Photos (2) (on the application forms)
o Transcript (2 copies)
o Language Certificate (2 copies)**
http://www.umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/

-

Application Documents for Academic Personnel
o Academic Staff Information Form (2)*
o Academic Staff Mobility Program (2)*
o Relating to the department that is applied to,
▪ Publications
▪ Projects
▪ Studies

The application form should be filled on computer.

IMPORTANT NOTES!
1. Applications for 2020-2021 Fall Term and Spring Term is going to be received
together. There is no other application period for Spring Term.
2. Applications made with insufficient document or form are recognised as invalid.
3. The payments which are going to be made to academic staff and students are stated
in the Executive Board Decision. Please pay attention to receive the applications
after providing the relevant information.

*Для отриманням всіх необхідних аплікаційних документів просимо звертатися до відділу
міжнародного співробітництва (кім. 267, Головного корпусу КНУ, вул. Володимирська, 60)
або надіслати запит на пошту: mevlanatsnuk@gmail.com .
** Бланк мовного сертифікату та рекомендіції щодо заповнення можна отримати за посиланням:
http://www.umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/

Додаткову інформацію щодо аплікаційних форм та вимог подачі аплікаційної заявки ви
можете знайти на сайті: http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/english/
Бажаємо успіхів!

