UBT shpall të hapur thirrjen për shkëmbim studentor në kuadër të Erasmus+
në Bolu Abant Izzet Baysal University, Turqi (Tetor 2022 – Janar 2023)
Rreth ‘Bolu Abant Izzet Baysal University’
Universiteti Bolu Abant İzzet Baysal u krijua në vitin 1992. Universiteti ndodhet në Bolu, një
provincë në veriperëndim të Turqisë, e cila ndodhet midis dy qyteteve më të mëdha të vendit,
Ankarasë dhe Stambollit. Bolu, si vend, është i njohur për bukurinë e tij të jashtëzakonshme
natyrore, një zonë me pyje dhe male të mëdha. Jo vetëm që universiteti ka kampuse në qendër të
Bolu, ai gjithashtu ka tre kampuse të vendosura në Gerede, Mengen dhe Mudurnu. Kampusi
kryesor i universitetit, İzzet Baysal, ndodhet vetëm 8 km nga qendra e qytetit në Gölköy.
Universiteti përbëhet nga 16 fakultete, një institut, tetë shkolla profesionale dhe 16 qendra
kërkimore. Me këto qendra, universiteti shpreson të avancojë kërkimin shkencor dhe zhvillimet
teknologjike. Për më shumë informata rreth universitetit vizitoni:http://www.ibu.edu.tr/en
Kriteret për aplikim


Student aktiv i UBT-së





Student në fushën “Ekonomi” (Bachelor viti i dytë/tretë apo Master viti i dytë), “Administrim
Biznesi” (Bachelor viti i dytë/tretë apo Master viti i dytë), “Shkenca Politike” (Bachelor viti i
dytë/tretë), ose “Marrëdhënie Ndërkombëtare” (Bachelor viti i dytë/tretë).
Nota mesatare: minimumi 8.5
Njohuri të gjuhës Angleze (minimumi niveli B2)



Erasmus+ gjithashtu inkurajon pjesëmarrjen e studentëve me nevoja të veçanta. Për më shumë



informata vizitoni https://international.ubt-uni.net/erasmus
Të gjithë studentët që i përmbushin kriteret e lartëpërmendura dhe janë të interesuar për shkëmbim
duhet të plotësojnë formën e aplikimit.
Linku për aplikim: https://forms.gle/x63iPGjjPyAob5tz8
Data e fundit për aplikim: 24.04.2022, ora 23:00.
Varësisht nga aplikimi dhe plotësimi i kritereve, studentët do të ftohen në intervistë.
Bursa e ofruar nga Erasmus+ përfshinë:
 vijimin e studimeve për një semestër pa pagesë në Turqi
 përkrahje financiare për mbulime të shpenzimeve të jetesës
 përkrahje financiare për mbulime të shpenzimeve të udhëtimit
Bursa pranohet nga ana e studentit të përzgjedhur pas momentit të arritjes në Turqi.

UBT announces open call for student exchange within Erasmus + at Bolu
Abant Izzet Baysal University, Turkey (October 2022 – January 2023)
About ‘Bolu Abant Izzet Baysal University
Bolu Abant İzzet Baysal University was established in 1992. The university is located in Bolu, a
province in northwestern Turkey, which is located between the two largest cities in the country,
Ankara and Istanbul. Bolu, as a country, is known for its extraordinary natural beauty, an area with
vast forests and mountains. Not only does the university have campuses in the center of Bolu, it
also has three campuses located in Gerede, Mengen and Mudurnu. The main university campus,
İzzet Baysal, is located just 8 km from G qytetitlköy city center. The university consists of 16
faculties, an institute, eight vocational schools and 16 research centers. With these centers, the
university hopes to advance scientific research and technological developments. For more
information about the university visit: http: //www.ibu.edu.tr/en
Application Criteria
• Active student of UBT
• Student in the field of “Economics” (Bachelor second/third year or Master second year),
“Business Administration” (Bachelor second/third year or Master second year), “Political
Science” (Bachelor second/third year) or “International Relations” (Bachelor second/third year).
• Average grade: minimum 8.5
• Knowledge of English language (minimum B2 level)
• Erasmus+ also encourages the participation of students with special needs. For more information
visit: https://international.ubt-uni.net/erasmus
All students who meet the above criteria and are interested in the exchange must complete the
online application form.
Application link: https://forms.gle/x63iPGjjPyAob5tz8
Last date for application: 24.04.2022, at 23:00.
Depending on the application and fulfillment of the criteria, students will be invited for an
interview.

The scholarship offered by Erasmus + includes:




Attending studies for one semester free of charge at Turkey
Financial support to cover living expenses
Financial support to cover travel expenses

The scholarship is accepted by the selected student upon arrival in Turkey.

