BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞARI BURSU
Amaç
Biruni Üniversitesi’nde öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi uluslararası öğrencilere burs
sağlanması amaçlanmaktadır. Burs başvuruları değerlendirilirken öğrencilerin sadece
akademik başarıları değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel aktiviteleri de göz önünde
bulundurulmaktadır.
Başvuru Tarihi ve Yeri
Başvurular; her yıl Ağustos ayı başından itibaren Eylül ayının ikinci haftasına kadar
Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü’ne elden veya posta aracılığı ile yapılır.
Başvuru Koşulları





Ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı olmak.
En az iki yarıyıl (60 AKTS) öğrenim görmüş olmak.
En az 2.50 ve üzeri AGNO’ya sahip olmak.
Uluslararası Öğrenciler için Burs Başvuru Formu’nu doldurmuş olmak.

Başvuru için Gerekli Belgeler*
 Uluslararası Öğrenciler için Burs Başvuru Formu (EK 1)
Pasaport, kimlik belgeleri ve fotoğraf eklenmelidir.
 Niyet Mektubu (EK 2)
 Referans Mektubu (EK 3)
En az 2 öğretim üyesinden alınmalı ve öğretim üyesi tarafından
intoffice@biruni.edu.tr adresine e-mail ile gönderilmelidir.
 Transkript
 Katılım Belgesi veya Sertifikalar
Sosyal sorumluluk çalışmaları, kültürel faaliyetler ve spor aktivitelere katılmış
olduğunuzu gösteren belge veya sertifika
*Başvuru için gerekli belgelerden herhangi birinin eksikliği durumunda başvurunuz dikkate
alınmayacaktır.

Değerlendirme
Başvuruların ön değerlendirmesi, 100 puan üzerinden aşağıdaki kriterler doğrultusunda
Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü tarafından yapılır ve burs oranlarının belirlenmesi için
Mütevelli Heyet Başkanlığı’na sunulur. Burslar, Mütevelli Heyet kararı ile kesinleşir.
Burs başvurusunun sonuçları öğrencinin verdiği iletişim bilgileri aracılığı ile
kendisine bildirilir. Burs başvurusu kabul edilen öğrenciler burs sözleşmesini
imzalamak üzere Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü’ne davet edilir. ffgfgfgfgdfgdgf

KRİTERLER

PUAN
ARALIĞI

AÇIKLAMA

AGNO Değeri

25-40

AGNO değerinin 10 sabit sayısı ile çarpımı ile elde
edilir. AGNO’ ya karşılık gelen minimum puan 25,
maksimum puan 40’tır.

Niyet Mektubu

0-20

Öğrencinin kendini güçlü bir şekilde ifade ettiği
mektuptur. Maksimum 20 puan değerindedir.

0-20

En az 2 öğretim üyesi tarafından yazılmış olmalıdır.
Her biri en fazla 10 puan olup toplam 20 puan
değerindedir.

0-20

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü aşağıdaki dört
kritere ve teslim edilen belgelere göre değerlendirme
yapar ve bu en fazla 20 puan değerindedir.
 Sosyal sorumluluk çalışmaları, kültürel
faaliyetler ve spor aktiviteleri,
 Sorumluluk ve liderlik özellikleri gösterme,
 Takım çalışmasına eğilim gösterme,
 Sosyal farkındalık.

Referans Mektubu

Uluslararası İlişkiler
Direktörlüğü’nün Görüşü

