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Sıkça Sorulan Sorular: 3
No.
SORU
32 Üniversite son sınıf öğrencisiyim ve haziran
ayında mezun olacağım. Lise 1'inci sınıftan,
Üniversite son sınıfa kadar part-time olarak
çalıştım. Sizlere bunu belge halinde de
sunabilirim. Master programına başlamadan
önce dil okuluna gitmek istiyorum. Böyle bir şey
mümkün mü? Kısa süreli dil programından
yararlanabilir miyim?
33 Burs icin basvuru yapdim fakat egitim icin
gerekli olan 7 yillik o belgeyi yuklemeyi
unuttum. Sistemde geri donus olmadigi icin
tekrardan mi basvuru yapmam gerekecek
acaba bilgi verebilir misiniz.

34
35

Sınavda hesap makinesi kullanabilirmiyiz?
Kıbrıs Türk toplumundan olmak olarak kast
ettiğiniz Kıbrıs'ta doğmak + ikamet etmek mi
yoksa vatandaşlık, Kıbrıs kimliği gibi bir kriter
var mı? Bu konuda beni bilgilendirirseniz
sevinirim.

36

Merhaba, lisans son sinif ogrencisiyim. Master
burs basvurusu icin bizim Avrupa’da bir
universiteye onceden yuksek lisans programina
basvurmamiz mi gerekiyor?
Merhabalar, acaba motivasyon mektubunu
yazılı sınavlardaki gibi kendi tercihimize göre bir
dil seçerek mi yapmalıyız yoksa okuyacağımız
dilde olması zorunlu mu?
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CEVAP
Başvuru portalına girdiğiniz zaman karşınıza çıkan
sorulara verdiğiniz cevaplar doğrultusunda sistem
sizi yönlendirecektir. Lütfen apply.abburs.eu
sayfasından başvurunuzu yapıp istenilen tüm
belgelri portala yükleyiniz.

Portalda başvuru yaparken kayıt (save)
yapabilirsiniz ama ‘Gönder’ tuşuna basdıktan sonra
herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Yeni bir email
adresi ile tekrar başvuru yapabilirsiniz. Tekrar
başvuru yapacaksanız, lütfen ‘Gönder’ tuşuna
basmadan önce başvuru formunuzu eksiksiz
doldurduğunuza ve gerekli belgeleri yüklediğnize
emin olunuz.
Hayır.
AB burslarından faydalanabilmek için adayın
Kıbrıs’ta doğmuş olması veya adayın kendisi
Kıbrıs’ta doğmamış ise ebeveynlerinden bir
tanesinin Kıbrıs’ta doğmuş olması gerekmektedir.
Başvuru yapacak adayın ayni zamanda Kıbrıs’ta
ikamet etmesi gerekmektedir.Adaylardan Kıbrıs
kimliğine veya herhangi başka bir kimliğe sahip
olma şartı aranmamaktadır.
Hayır. Başvurunuzu yaparken herhangi bir
Üniversiteye başvuru veya kayıt yapmanız
gerekmiyor.
VNVS testini ve motivasyon mektubunu Türkçe
veya İngilizce olarak yapabilirsiniz. VNVS testini ve
motivasyon mektubunu yazarken kullanmak
istediğiniz dili (Türkçe veya İngilizce) online
başvuru esnasında seçmek zorundasınız. Seçmiş
olduğunuz dili başvurunuzu gönderdikten sonra
değişemezsiniz.
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