DAAD-YÖK ORTAK BURS PROGRAMI
2020/2021 AKADEMİK YILI YÜKSEK LİSANS BAŞVURU İLANI
Son başvuru tarihi: 14 Şubat 2020

28.06.2018 tarihli DAAD-YÖK Ortak Burs Programı Anlaşması çerçevesinde, TürkAlman Üniversitesi’nde (TAÜ) öğrenim gören yüksek lisans öğrencileri için 2020/2021
Eğitim-Öğretim Yılı başvuru süreciyle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
2020/2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde, Almanya’daki partner
üniversitelerde öğrenim görmek üzere, belirlenen kontenjanlar dahilinde TAÜ yüksek
lisans öğrencilerine 4 ay süreyle DAAD tarafından 250 EURO/ay, YÖK tarafından 1500
TL/ay burs (hibe) verilecektir.
Başvuru Tarihleri:
➔ DAAD-YÖK Ortak Burs Programı Başvuruları Başlangıç Tarihi: 30.01.2020,
Perşembe
➔ Son Başvuru Tarihi: 14.02.2020, Cuma (16:30’a kadar)
Başvuru için Gerekli Belgeler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Başvuru formu (indirmek için tıklayınız)
DAAD veri güvenliği formu (indirmek için tıklayınız)
Güncel ve onaylı not dökümü (Transkript)
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Özgeçmiş
Almanca dil bilgisini gösteren belge

 Tüm belgeler, son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak bir dosya halinde
ilgili bölüm koordinatörüne (Tablo-1) teslim edilecektir. Eksik belge ile
yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Koşulları:
➔ Öğrencilerin, Tablo-1’de belirtilen TAÜ bölümlerinde tam zamanlı yüksek lisans
öğrencisi olmaları ve ilgili bölümün dönem şartını sağlamaları (Tablo-1).
➔ Ağırlıklı genel not ortalamalarının (AGNO) 3.00 /4.00 olması.
➔ Adayların eğitim görecekleri üniversite tarafından belirlenen dil şartını yerine
getirmeleri
➔ Çift-Diploma programı oluşturulmadan gerçekleştirilecek hareketlilikler
YÖK’ün onayına tabi olacaktır.
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Değerlendirme Süreci
➔ Başvuruları takiben her bölüm, adaylardan mülakata davet edilmeye yeterli
bulduklarını bir ön değerlendirme sonucu belirleyecektir. Ön değerlendirme
sonuçları, mülakata davet edilecek öğrencilerin isimleri ve mülakat tarihleri ile
birlikte 20.02.2020 tarihinde TAÜ internet sayfasında duyurulacaktır.
➔ Mülakatlar 24.02.2020 ile 27.02.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
➔ Mülakata davet edilen adaylardan burs almaya hak kazananlar, Tablo-2’de
belirtilen kriterlere göre belirlenecektir. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin
listesi 02.03.2020 tarihinde TAÜ internet sayfasında duyurulacaktır.
Tablo-1: Bölüm, Kontenjan ve Koordinatör Bilgileri:
Enstitü
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü

Bölüm

Partner
Üniversite
Kültürlerarası Universität
Yönetim
Passau

Başvuru
Şartı

Kontenjan

2019-2020
EğitimÖğretim Yılı,
Bahar Dönemi
itibarı ile
programın 2.
dönemine
kayıtlı olmak

2 (Toplam
öğrenci
sayısının
%20’si)

Program
Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi
Muhammet
Sait DURAN

Tablo-2: Seçim Ölçütleri:
Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)

%70

Mülakat sonucu (Almanca yeterlilik, sosyal beceriler,
motivasyon)

%30

Diğer Hususlar:
•

•
•

•
•
•

YÖK hibenin kendisine ait kısmında Mevlana Değişim Programı çerçevesinde
ödeme yapar. Bu çerçevede YÖK hibesinin %80’i eğitim-öğretim faaliyeti başında,
kalan %20’lik kısım faaliyet sonunda öğrencinin başarı durumuna göre ödenir.
Hibenin DAAD tarafından ödenen kısmı Almanya’daki partner üniversiteler
üzerinden yapılmaktadır.
DAAD-YÖK bursundan faydalanmaya hak kazanan öğrencilere faaliyet süreleri
boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı
olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, yalnızca katkı niteliğindedir ve
öğrencilerin tüm masraflarını karşılamaya yönelik değildir.
Öğrencilere seyahat için ayrıca destek verilmemektedir.
DAAD-YÖK anlaşması kapsamında “hibesiz öğrenci” olma imkanı yoktur.
Burs programına başvurmayı düşünen tüm adaylar için Şubat ayında bir
bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantının kesin tarihi ayrıca
duyurulacaktır.
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