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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen 100/2000 bursu için TÜBİTAK destekli ek burs müjdesi geldi. YÖK söz konusu ek bu için başvuru

yapılabilecek burs programları ile başvuru şartlarını da ilan etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) resmi internet sayfası üzerinden yapmış olduğu bir açıklama ile 100/2000doktora bursu alanların gerekli şartları yerine

getirmeleri halinde TÜBİTAK'tan ek burs alabileceklerini duyurdu.

 

YÖK tarafından yayımlanan ek burs detayları şu şekilde;

 

YÖK'TEN EK BURS MÜJDESİ

 

YÖK söz konusu ek burs müjdesine ilişkin yapmış olduğu açıklamasında bursiyelere şu bilgiyi verdi.

 

“YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında doktora eğitimi alan bursiyer öğrencilerimiz, bundan böyle TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı

ölçütlerinden en az ikisini yerine getirmek şartıyla çift burs alma imkânına sahip olabilecektir.''

 

 

 

 

Bu ek burs projesi ile bursiyeler; 100/2000 Doktora bursu kapsamında almış oldukları 2 bin 250 TL'yi başarı kriterlerini yerine getirmek kaydıyla 4 bin 500

TL'ye tamamlayabilecekler.

 

YÖK Tarafından İlan Edilen Burs Programları

 

* 2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı

 

* 2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı

 

* 2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı

 

BAŞARI KRİTELERİ NELER?

 

TÜBİTAK tarafından sağlanan ek burs desteği iki başarı kriterinin yerine getirilmesi kaydıyla yapılacak. Bu başarı kriteleri ise şu şekilde listelenmiş.

 

1. TÜBİTAK akademik dergilerinde yayımlanmış makale,

 

2. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale,

 

3. Uluslararası alan indekslerince taranan dergilerde yayımlanmış makale,

 

4. ULAKBİM TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış bilimsel makale,

 

5. Bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildiri,

 

6. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 1 yıl BİDEB bursiyeri ve/veya ARDEB proje bursiyeri olarak bir projede yer almış olmak.

 

Bu burs başvuruları için bursiyeler 15 Ekim ile 25 Ekim tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler.
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