Yazılı Sınavla İlgili Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)
SORU
Şu anda yurt dışındayım ve belirlenen yazılı
sınav tarihinde seyahat kısıtlamalarından
dolayı Kıbrıs’ın kuzeyine gelebilmem
imkansız. Bu durumda yazılı sınava girme
şansımı kaybediyormuyum?

CEVAP
Sizin durumunuzda olan başvuru sahipleri
için Temmuz/Ağustos aylarında ayrı bir
sınav yapılacaktır. Bu durumda British
Council AB Burs Ofisine durumunuzu
kanıtlayan bir belge sunmaniz
gerekmektedir.

Yazılı sınav için yurt dışında bir merkeziniz
var mı?

Hayır. Yazılı sınava girecek tüm başvuru
adayları belirlenen sınav gününde Kıbrıs’ın
kuzeyinde olmalıdırlar.

Yazılı sınav günü bizlerden Covid-19 virüsü
taşımadığımızı gösteren herhangi bir
rapor/belge istenecek mi?

Yazılı sınava girecek tüm başvuru sahipleri
Covid-19 virüsü taşıma riski altında
olmadıklarını gösteren kişisel bildirim
beyannamesinin imzalı bir kopyasını sınav
günü yanlarında getirmelidirler.
2 Temmuz tarihinde 18 yaşın altında olan
başvuru sahipleri kişisel bildirim
beyannamesini ebeveyinlerinden birine
imzalatmalıdırlar.

Ben 2 aylık kısa dönem burs programına
başvurmuştum. Burs aldığım takdirde
planım 2020 yazında bursumu kullanmaktı.
İşimden dolayı yaz döneminden sonra
bursumu kullanmam imkansız. Alınan bursu
erteleyip, gelen yaz (2021 yazında)
kullanabilirmiyim?

2020/21 kılavuzunda belirtilen burs kullanım
tarihlerinin ertelenmesi ile ilgili şu ana kadar
herhangi bir karar alınmış değildir. Bu konu
ileriki tarihlerde gündeme gelebilir.

Ben master programı için başvuru
yapmıştım, bursu gelen akademik yıl için
(2021/22) kullanabilrimiyim?

2020/21 kılavuzunda belirtilen burs kullanım
tarihlerinin ertelenmesi ile ilgili şu ana kadar
herhangi bir karar alınmış değildir. Ancak
2020/21 akademik yılı takviminin yeniden
düzenlenmesi söz konusu olabilir.

Yazılı sınavlarla ile ilgili herhangi bir
değişiklik var mı?

Yazılı sınavların içeriğinde herhangi bir
değişiklik yoktur. Sadece Covid-19
pandemisine karşı önlem olarak kapalı bir
alanda geçirilecek süreyi kısa tutmak adına
toplam sınav süresi 75 dakika olacak
şekilde kısaltılmıştır.

Web sayfanızda bulunan örnek sorular hala
geçerli mi? Bu örnek sorulardan sınava
hazırlanabilirmiyiz?

Evet. Web sayfamızdaki örnek sorular hala
geçerlidir. Sınava hazırlık için örnek
sorulardan faydalanabilirsiniz.

Yazılı sınava katılmazsam AB burs şansımı
kaybedermiyim?

Evet. Yazılı sınava katılmayan adayların AB
burs başvuruları değerlendirilmeye
alınmayacaktır.

Şu anda yurt dışındayım. Belirlenen yazılı
sınav tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyinde 14 günlük
zorunlu karantinada olmuş olacağım. Bu
durumda yazılı sınava girme şansımı
kaybediyormuyum?

Sizin durumunuzda olanlar için
Temmuz/Ağustos aylarında ayrı bir sınav
yapılacaktır. Bu durumda British Council
AB Burs Ofisine durumunuzu kanıtlayan
bir belge sunmaniz gerekmektedir.

Portalıma giremiyorum, ne yapmam lazım?

euscholarships@abburs.eu adresine eposta atarak veya 2270194/195 no’lu
telefonları arayarak destek talep
edebilirsiniz.

Yazılı sınava gelirken ne getirmem gerekiyor?

Başvuru yapan her adaya sınavın tarihi,
saati, yeri, ve sınav salonuna neler getirip
getiremeyeceği ile ilgili detaylı bilgi içeren
bir e-posta gönderilecektir. Adayların epostalarını düzenli olarak kontrol etmeleri
ve bu bilgileri muhakkak okumaları
gerekmektedir.

