KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK AB BURSLARI PROGRAMI
BAŞVURU REHBERİ
EK D
TÜRKÇE TERİMLERİN AÇIKLAMASI

AB Resmi Dilleri

Almanca, Bulgarca, Çekce, Danca, Estonca,
Flenmenkçe, Fince, Fransızca, Hırvatça, İngilizce,
İrlandaca, İspanyolca, İsveçce, İtalyanca, Lehçe,
Letonca, Litvanca, Macarca, Maltaca, Portekizce,
Rumence, Slovakça, Slovence ve Yunanca

AB Üye Devletleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya,
Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda,
İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs (kuzeyi hariç), Litvanya,
Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya,
Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

aile veya çocuk ödenekleri

burs alıp yanında ailesini ve/veya çocuğunu götürecek
olanlar için yapılan ödenekler

akademik takvim

sömestr/dönem tarihlerini gösteren ve genellikle
derslerin yer aldığı tarihleri, sınav tarihlerini ve
mezuniyet tarihlerini içeren takvim; farklı eğitim
kurumlarının farklı akademik takvimleri olabilir

akredite olan

resmi olarak tanınan; yetkilendirilmiş;
sertifikalandırılmış

CGPA

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması: bir okulda veya
öğrenim programında tamamlanmış tüm sömestrlerin
sayısal ortalamasıdır. CGPA öğrencinin tamamladığı
bütün sömestrlerde aldığı notların toplamının, toplam
kredi saatine bölünmesi ile bulunur. Her sömestrin
sonunda öğrencinin transkriptinde o sömestr aldığı
dersler için GPA’i (dönem not ortalaması) ve o
sömestrin sonuna kadar topladığı CGPA gösterilir.

değerlendirme komitesi

değerlendirme sürecinin en sonunda kısa listeye ve
yedek listeye giren adaylarla ilgili son kararı verecek
olan komite

değerlendirme paneli

bursa başvuranları değerlendiren komitelerden her biri

donor

hibe/burs veren organizasyon veya kurum

foundation course

Kendi ülkenizde elde ettiğiniz yeterlilikler ile Birleşik
Krallık'ta bir üniversite programına girebilmek için
gerekli yeterlilikler arasındaki farkı kapatmayı
hedefleyen bir yıllık öğrenim programıdır. Bu programa

genellikle İngilizce eğitimi de dahildir.
foundation degree

Bir onur derecesi (Hons) lisans programının ilk iki
yılına denk gelen iki yıllık lisans programıdır. Tek
başına alınabilecek bir yeterlilik olduğu gibi, istenilirse
sonrasında bir onur derecesi lisans programının son
sınıfına devam edilebilir.

geçerli olan adres

bursa başvuranın kayıtlı adresi

ham puan

değerlendirme sürecinde bir sınavdan alınan gerçek
puan (20 üstünden bir puana çevrilmeden önce)

istihdam belgesi/sertifikası

profesyonel kurslara başvuranların işverenlerinden
alması gereken ve başvuranın istihdam tarihlerini,
pozisyonunu, görev ve sorumluluklarını belirten resmi,
antetli kağıda yazılmış mektup

koşulsuz kabul mektubu

eğitim kurumundan gelen ve başvuruyu yapan kişiyi ek
bir koşul öne sürmeksizin kabul ettiiğini belirten iletişim

not sistemi

eğitim kurumlarının öğrencilerin farklı derslerdeki
başarılarını değerlendirmekte kullandıkları not sistemi;
bazı ülkeler ve kurumlar sayısal bir sistem (1-10),
bazıları ise harf sistemi (A+, A, B, C, D, E, F) kullanır;
not sistemleri farklı notların tanımlarını da içerir

profesyoneller

çalışmakta veya işsiz olan meslek sahibi kişiler

seçilen eğitimin dili

AB’nin resmi 24 dilinden herhangi biri olabilir

sıralama listesi

adayların aldıkları puanlara göre sıralandıkları liste

tam zamanlı

bu genellikle başvurulan programın türüne ve
seviyesine göre değişir; adaylar başvurmayı
düşündükleri programın, programı veren kurum
tarafından tam zamanlı olarak sunulduğundan emin
olmalıdırlar

tasdikli olmayan tercüme

tasdikli tercüman veya noter tarafından verilmiş
ve/veya onaylanmış olmayan tercüme

transkript

eğitim kurumu tarafından verilen ve akademik
dönemlerde öğrencinin aldığı dersleri ve notlarını
gösteren doküman

yüksek lisans kursları

yüksek lisans kursları lisans eğitimini tamamlamış
kişiler için genellikle lisansüstü sertifika, lisansüstü
diploma, master ve doktora seviyelerinde verilir; çoğu
lisansüstü kursun hem ders hem de araştırma boyutu
vardır

