TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AVRUPA KOLEJİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI
SIKÇA SORULAN SORULAR

Avrupa Kolejinde verilen eğitimin genel özellikleri nelerdir?
Avrupa Koleji (College of Europe / Collège d’Europe) 1949 yılında Belçika’nın Bruges
şehrinde Avrupa bütünleşme çabalarına eğitsel ve akademik destek vermek amacıyla
kurulmuştur. İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisinde birden eğitim veren Kolej, ikinci
kampüsünü 1993 yılında Polonya’nın Varşova şehri yakınlarında, Natolin’de açmıştır.
Avrupa Birliği kurumlarına sayısız bürokrat yetiştiren ve Avrupa çalışmaları alanında en
itibarlı eğitim kurumlarından biri olan Avrupa Koleji, yalnızca yüksek lisans diploması
vermektedir.

Avrupa Kolejinde hangi yüksek lisans programları yürütülmektedir?
Avrupa Koleji’nin yüksek lisans imkânı sağlayan iki kampüsü bulunmaktadır. Belçika’nın
Bruges şehrinde bulunan kampüste, AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları,
Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Çalışmaları, Avrupa Ekonomik Çalışmaları ve
Avrupa Hukuku Çalışmaları programları yürütülmektedir. Polonya’da bulunan Natolin
kampüsünde ise Avrupa Disiplinlerarası Çalışmaları programı kapsamında eğitim
verilmektedir.

Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında sağlanan
bursların süresi ne kadardır?
Avrupa Kolejinde master programları 1 akademik yıl boyunca sürmektedir (Eylül 2016Temmuz 2017). Burs programı çerçevesinde sağlanan burslar da bu süreyi kapsamaktadır.

Avrupa Koleji Burs Programına başvuru için gerekli koşullar nelerdir?




T.C. vatandaşı olmak
Başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak
İlgili alanda üniversite mezunu ya da son sınıf öğrencisi olmak
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İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de seçilecek programın dil kriterine
uygun düzeyde konuşup yazabiliyor olmak

Programa nasıl başvurulur?
Avrupa Koleji Burs Programına başvuru için;
1. Adaylar öncelikle Avrupa Koleji online başvuru sisteminde kişisel hesap oluştururlar.
2. Adaylar daha sonra seçtikleri program için başvuru formunu online şekilde doldurarak
sisteme kaydederler. Bu esnada kendilerinden talep edilen çeşitli belgeleri PDF dokümanı
şeklinde sisteme yüklemeleri beklenmektedir.
3. Ardından online başvuru formunun çıktısı, online başvuruda kullanılan ek dokümanlar
ve AB Bakanlığı tarafından talep edilen ek belgeler toplanarak dosya oluşturulur.
4. Dosya aşağıda adresi belirtilen Avrupa Birliği Bakanlığına şahsen ya da posta yolu ile
iletilir.
Avrupa Koleji Burs Programı
Avrupa Birliği Bakanlığı
Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi 2082.Cadde No: 4
Bilkent-Çankaya / ANKARA

Başvuru dosyası hangi evrakları içermelidir?
Avrupa Birliği Bakanlığına gönderilecek dosyada bulunması gereken evrakların listesi;









AB Bakanlığı burs başvuru formu (doldurulmuş ve imzalı olarak)
Avrupa Koleji internet sitesinde online olarak doldurulmuş başvuru formunun
çıktısı
Akademik çalışmaları ve diğer başarıları özetleyen, Europass formatında
düzenlenmiş, İngilizce ya da Fransızca özgeçmiş
Sahip olunan diplomalar ve İngilizce ya da Fransızca çevirileri
Akademik transkript ve İngilizce ya da Fransızca çevirisi
2 adet fotoğraf
Son sınıf öğrencileri için üniversitelerinin öğrenci işleri biriminden alacakları
öğrenci belgesi
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan adayların, başvuru belgelerine ilaveten,
kurumlarından alacakları, “Koleje kabul edildikleri ve burs sağlandığı takdirde
yüksek lisans programı süresince Avrupa Koleji’ne gönderilmek üzere izinli
sayılacaklarını” belirten bir yazıyı da Avrupa Birliği Bakanlığı’na başvuru
esnasında teslim etmeleri zorunludur.
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Hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?
Avrupa Koleji programlarından birine kabul edilebilmek için aşağıdaki bölümlerin
birinden mezun olmak ya da bahsi geçen bölümlerin son sınıfında okumak ve Haziran
2016’da mezun olacak durumda bulunmak gerekmektedir:
- Bruges kampüsü için Ekonomi, Hukuk, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler,
Avrupa Çalışmaları veya Tarih bölümleri,
- Natolin kampüsü için Hukuk, Ekonomi, Gazetecilik, Siyaset Bilimi, Tarih, Sosyal
Bilimler, İngilizce / Fransızca Dil Çalışmaları, Felsefe, Coğrafya bölümleri.

Burs programına başvuru için gerekli olan dil seviyesi nedir?
Avrupa Koleji İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisinde de ders verilen bir kurumdur.
Bu nedenle dersleri başarıyla takip edebilmeleri adına, öğrencilerden her iki dili de
seçtikleri programın gereklilikleri doğrultusunda belli oranlarda bilmeleri beklenmektedir.
Burs programına başvuran adayların İngilizce ve Fransızca dillerini seçecekleri programın
dil kriterlerine uygun seviyelerde konuşuyor, yazıyor ve anlıyor olmaları beklenmektedir.
Bu kapsamda Avrupa Kolejindeki 5 temel yüksek lisans programına ait dil gereklilikleri
tablosu şöyledir.
Disiplinlerarası Avrupa Çalışmaları (Natolin
kampüsü)
Avrupa Hukuku Çalışmaları

Bir dilden en az B2 düzeyi, diğer dilden en az
B1 düzeyi istenmektedir.

Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
Avrupa Ekonomisi Çalışmaları

Uluslararası İlişkiler ve AB Diplomasisi

Bir dilden en az B2 düzeyi, diğer dilden en az
B1 düzeyi istenmektedir. Ancak bu program,
Fransızcada A2 düzeyini de daha sonra
geliştirilmesi koşuluyla kabul etmektedir.
En az C1 düzeyinde İngilizce bilmek
gerekmektedir. Fransızca için ise, başvuru
esnasında, başlangıç düzeyi (A1-A2) kabul
edilebilir. Ancak yüksek lisansa başlamadan
evvel ya da yüksek lisans boyunca alınacak
Fransızca dersleriyle dil düzeyinin B1
seviyesine gelmesi beklenmektedir.

Tabloda görüleceği üzere Avrupa Ekonomisi Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler ve AB
Diplomasisi bölümlerinde, adayın İngilizce bilgisinin iyi seviyede olması şartıyla başlangıç
düzeyinde Fransızca kabul edilebilmektedir.
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Dil seviyesi için istenen belgeler nelerdir?
Burs programına başvuru için İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini bilmek
gerekmekle beraber bu dillerin nasıl belgeleneceği başvuru sahibinin tercihine
bırakılmıştır. Adayların İngilizce ve Fransızca bilgi seviyeleri kendileri tarafından
değerlendirilip başvuru formunda belirtilmektedir. Bu kapsamda, adayların şahsi
değerlendirmeleri ve bahsi geçen dili nerede ve nasıl öğrendiğine dair yapacakları
bilgilendirmeler dikkate alınacaktır. Bu değerlendirmeyi destekleyecek bir dil belgesinin
bulunması durumunda, bu belgenin başvuru dosyasına ilave edilmesi faydalı olacaktır. Ön
eleme listesine girip mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan dosyalarında belirttikleri
seviyede İngilizce ve Fransızca konuşuyor/anlıyor olmaları beklenecektir.
Yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerde okuyan adayların, üniversitelerinin öğrenci
işlerinden ya da ilgili yabancı diller biriminden İngilizce/Fransızca eğitim aldıklarına dair
bir belge ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Fransızca bilmek gerekli mi?
Avrupa Koleji hem İngilizce hem Fransızca dillerinin her ikisinde de ders verilen bir
kurumdur. Bu nedenle dersleri başarıyla takip edebilmeleri adına, öğrencilerden her iki dili
de seçtikleri programın gereklilikleri doğrultusunda belli oranlarda konuşup yazmaları
beklenmektedir. Ancak bu gereklilikler anlaşılacağı üzere programdan programa değişiklik
göstermektedir. Örneğin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları ile Avrupa
Ekonomik Çalışmaları bölümleri, adayların İngilizce seviyelerinin iyi olması şartıyla (C1
seviyesi), başlangıç seviyesinde Fransızcayı kabul edebilmektedir. Burs programına
başvurmak niyetinde iseniz Fransızca kursuna yazılarak bunu başvuru formunuzda
belirtebilirsiniz. Avrupa Koleji birimleri tarafından dosyanız üzerinden bir ön eleme
yapılacaktır. Bu ön eleme listesine girebilirseniz Mayıs ayında yapılacak mülakatlarda
sizden en az A2 yani başlangıç seviyesinde Fransızca konuşmanız beklenecektir.

Süreç nasıl işliyor?
Başvuru döneminin bitmesinin ardından (20 Ocak 2016), dosyalar Avrupa Koleji
akademik birimleri tarafından incelenecek ve bir ön eleme listesi oluşturulacaktır. Bu
listeye giren adaylar, Bakanlığımız tarafından Mayıs 2016’da yapılacak olan sözlü
mülakatlara davet edilecektir. Mülakatlarda adayların akademik bilgileri, dil yeterlilikleri
ve temsil yetenekleri ölçülecektir. Mülakatlarda jüri tarafından başarılı bulunan adaylar
Avrupa Kolejinde 2016-2017 akademik yılında kullanılmak üzere 1 senelik yüksek lisans
bursu almaya hak kazanacaklardır.
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Burs neleri karşılıyor?
Burslar eğitim ve konaklama giderlerini kapsamaktadır. Eğitim ücreti; kayıt, ders, sınav ve
eğitim programı içerisinde yer alması durumunda çalışma seyahati ücretlerini içermektedir.
Konaklama ücreti ise; oda, internet ve telefon bağlantısı, kütüphane ve sınıflarda kablosuz
internet ile okul restoranında sabah, öğlen ve akşam olmak üzere haftalık yemek ücretlerini
kapsamaktadır. Sağlanan burslar kapsamında uçak bileti masrafları karşılanmamaktadır ve
cep harçlığı bulunmamaktadır. Burslar bursiyerlerin eline geçmemekte, bursiyer adına
doğrudan Avrupa Kolejine ödeme yapılmaktadır.

Mühendisler programa başvurabilir mi?
Mühendislik bölümlerinden mezun adaylar istisnai olarak Avrupa Kolejine kabul
edilebilirler. Bu adaylar Avrupa Koleji yüksek lisans programları içerisinde yalnızca
Disiplinlerarası Avrupa Çalışmaları bölümüne başvurabilmektedir. Bu bölüm Kolejin
Natolin kampüsünde yürütülmekte olup, İngilizce ve Fransızca dillerinden birinden B1
seviyesinde diğerinde ise B2 seviyesinde uzmanlık şartı aramaktadır. Ayrıca başvuran
mühendislerin Avrupa Birliği alanına yoğun bir ilgilerinin bulunduğunu ve bu alanda
yetkin olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir.

Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında sağlanan
bursların başka bir okulda kullanılması mümkün müdür?
Burs programı kapsamında sağlanan burslar yalnızca Avrupa Kolejinin Bruges ya da
Natolin kampüslerinde yürütülmekte olan yüksek lisans programlarından birinde
kullanılabilir. Burs almaya hak kazanan adayların bu haklarını başka bir akademik yıla
erteleme hakları bulunmamaktadır.

AB Bakanlığı tarafından sağlanan diğer burs olanakları nelerdir?
AB Bakanlığı çatısı altında Avrupa Koleji Burs Programının yanı sıra Jean Monnet Burs
Programı ve Ulusal Ajans tarafından yürütülen burs imkânları bulunmaktadır.
Jean Monnet Burs Programı için www.jeanmonnet.org.tr adresinden, Ulusal Ajans
tarafından yürütülen programlar için ise www.ua.gov.tr adresinden bilgi alınabilir.
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