
 

УВАГА!!! Вперше у Дніпровській політехніці! 

Відкрито подання заявок на академічну мобільність для студентів, аспірантів/докторантів і 

викладачів Дніпровської політехніки в рамках  

ТУРЕЦЬКОЇ ПРОГРАМИ ОБМІНІВ МЕВЛАНА! 

 

Програма обміну Mevlana - це програма, яка спрямована на обмін студентами та викладачами між 

вищими навчальними закладами Туреччини та вищими навчальними закладами інших країн.  

Хто може подаватися на програму: молодші спеціалісти, бакалаври, магістри, аспіранти/докторанти, 

викладачі, співробітники. 

 

Напрями для стажувань:  

• Електротехнічний факультет 

• Механіко-машинобудівний факультет 

• Факультет інформаційних технологій 

 

Вимоги для студентів: 

✓ Загальний середній бал для рівня молодшого спеціаліста або бакалавра/магістра повинен 

становити щонайменше 75 балів. 

✓ Загальний середній бал для аспірантів та докторантів повинен становити щонайменше 80 балів. 

✓ Подати наступні документи: 

• Анкета кандидата (ви можете знайти її аплікаційній системі) 

• Виписка оцінок (англійською мовою, підписана та скріплена печаткою деканату) 

• Документ, що підтверджує знання англійської мови (тип сертифікату не зазначається, 

внутрішні сертифікати університету також задовольняють вимоги) 

Грант для студентів, які приїжджають до Туреччини, становить 1300 TL на місяць, на 4 

місяці 1300x4 = 5200 TL. Транспортні витрати не покриваються! 

Процедура подачі заявки для студентів детально описана 

 

Вимоги для викладачів та персоналу: 

- Викладання лекцій – не менше 6 годин на тиждень. Якщо курс менший ніж 6 годин, в цьому 

контексті оцінюються академічні заходи, такі як семінари, панельні дискусії чи конференції 

- Необхідні документи: 

• Програма мобільності академічних працівників (ви можете знайти її аплікаційній системі) 

• Академічне резюме (англійською мовою). 

Для викладачів, які приїжджають до Туреччини добова виплата становить 55 TL (для 

іншого пресоналу 45 TL)  на день x 14 днів = 770 TL. Транспортні витрати покриваються у розмірі 

3100 TL. 

Процедура подачі заявки для викладачів детально описана  

 

ПОВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ В РАМКАХ ПРОГРАМИ МЕВЛАНА ДОСТУПНА  

 

Посилання на форму подачі заявок на програму Мевлана: 

https://erasmus.karabuk.edu.tr 

ДЕДЛАЙН ПОДАННЯ ЗАЯВОК - 13 БЕРЕЗНЯ 2020 Р. (17:30 ЗА МІСЦЕВИМ ЧАСОМ) 

 

http://projects.nmu.org.ua/ua/Mevlana/ApplicationStepsforStudents.pptx
http://projects.nmu.org.ua/ua/Mevlana/ApplicationStepsforAcademicStaff.pptx
http://projects.nmu.org.ua/ua/Mevlana/Mevlana%20exchange%20program.pdf
https://erasmus.karabuk.edu.tr/

