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Doktora Burs Basvuruları Basladı.
Son basvuru tarihi: 22 Mayıs 2015

Kâtip Çelebi - Newton Fonu Doktora Bursları
Kâtip Çelebi - Newton Fonu doktora bursları ile Türkiye'den İngiltere'ye doktora
yapmak üzere gidecek öğrencilere 3 yıl boyunca mali destek sağlanmaktadır.
Bu bursların amacı, dünya standartlarında arastırma sistemleri olusturulması ve bu
sistemlerin devamının sağlanmasıdır. Ayrıca İngiltere ve Türkiye arasında uzun
vadeli ve sürdürülebilir bağlantılar olusturulması hedefi kapsamında iyi eğitimli ve
uluslararası alanlarda görev alabilen bir doktora öğrencisi havuzu olusturulması
hedeflenmektedir.
Fondan yararlanabilmek için önerilen doktora çalısmalarının, ülkelerin ekonomik
kalkınmasına ve toplumsal refaha katkıda bulunabilecek arastırmalar içermesi
gerekmektedir. Basvurularda, arastırmanın makul bir zaman dilimi içerisinde (3-15 yıl)
toplumlar üzerinde nasıl olumlu etkiler olusturacağı açık bir sekilde ifade edilmelidir.
Programa uygun doktora çalısmasının konularını web sitemizde bulabilirsiniz.
İngiltere Uluslararası Yüksek Öğrenim Kurumu'ndan destek
Bursa hak kazanan doktora adayları, İngiltere'deki çalısmalarını yürütecekleri
üniversiteyi belirleme asamasında "İngiltere Uluslararası Yüksek Öğrenim
Kurumu"ndan destek alabileceklerdir.
Bütün basvurular TÜBİTAK 2213 Call üzerinden yapılmalıdır.

PhD Scholarship Applications Now Open
Apply until 22 May 2015

Newton-Katip Çelebi Fund PhD Scholarship
Newton - Kâtip Çelebi Fund PhD scholarships provide 3 years of financial support
for students from Turkey to undertake full PhD studies in the UK. The aim is to
build a talented pool of well trained, internationally active doctoral students as
part of establishing and maintaining world-class research systems and sustainable
long-lasting links between the UK and Turkey. Applications are now open. Find out
the details below.

To qualify for the funding, the proposed PhD should have a "development
relevance" which is defined as research that has the potential to contribute to the
economic development and social welfare of the countries. The application must
clearly articulate a plausible pathway of how the research may lead to positive impact
on the populations within a reasonable timeframe (3-15 years).

The research areas of the PhD study, which should be relevant to economic
development and social welfare of Turkey can be found on our website.
Support Service by UK Higher Education International Unit
Successful PhD candidates will be provided with a support service by UK Higher
Education International Unit in their endeavor to identify a UK university where they
can pursue their studies.
All applications need to be done through TUBITAK 2213 Call
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