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Njoftim për kërkim kandidaturash për ndjekje kualifikimesh
Doktoraturë për Marrëdhënie Ndërkombëtare, në Universitetin e Mbrojtjes
Kombëtare
Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës turke.
Të ketë përfunduar dhe të njohur nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
studimet e avancuara “master shkencor”, të mbrojtur me temën përkatëse.
Përveç njohurive në gjuhën turke, kandidatët do të duhet të dokumentojnë edhe
njohuritë për gjuhët e huaja [nëpërmjet një provimi në anglisht, gjermanisht,
frëngjisht, italisht, spanjisht, rusisht, arabisht, kinezçe, japonisht, greqisht ose
persisht, që njihet nga Provimi i Gjuhës së Huaj (në turqisht YDS), Komissoni i
Arsmimit të Lartë për Gjuhët e Huaja (në turqisht YÖKDİL)], të cilat mund t’i
kërkojë programi i Doktoraturës. Në rast se kandidati që aplikon për programin
Doktoraturë nuk paraqet një çertifikatë të gjuhës së huaj, mund të regjistrohet me
statusin “student privat” i cili sugjerohet për provimin ALES, por gjatë simestrit
të parë në Turqi duhet të futet në njërin prej provimeve të YDS, YÖKDİL ose një
provim ekuivalent.
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Kandidatët duhet të kenë diplomë universitare.
Të kenë kaluar me sukses testimin ALES (testim i cili vlerëson aftësitë
akademike të kandidatëve dhe zhvillohet dy herë në vit në Turqi).
Të kenë kaluar testimin e gjuhës turke. (Nga ky testim përjashtohen kandidatët që
kanë përfunduar studimet në Turqi 5 vitet e fundit).
Të kalojnë me sukses provimet e pranimit që do të kryhen në Universitet.
Kohëzgjatja e programit Doktoraturë është 8 simestra/4 vite; programi mund të
zgjasë jo më shumë se 12 simestra/6 vite. Studentit i cili nuk mund ta përfundojë
programin brenda 12 simestrave/6 viteve i shkëputen marrëdhëniet.
Për periudhat që do të zhvillohet përgatitja e temës dhe gjatë pushimeve verore,
pala turke nuk mbulon trajtimet përkatëse akomodues edhe shëndetësore, si dhe
studentit do i duhet të kthehet në vendlindje gjatë këtyre periudhave.
1 (një) kuotë

