ERASMUS MUNDUS TƏQAÜD PROQRAMI (2021/2023 cü tədris illəri üçün)
ƏZİZ TƏLƏBƏLƏR!
SİZ AVROPANIN ƏN REYTİNQLİ ALI TƏHSIL MÜƏSSISƏLƏRINDƏ TƏQAÜDLÜ
MAGİSTR TƏHSİLİ ALA BILƏRSİNİZ!
Avropa təqaüd proqramı üzrə iştirakçı universitetlər:
Bolonya Universiteti (İtalya)
Valensiya Universiteti -Koordinasiya Təşkilatı (İspaniya)
Barselona Universiteti (İspaniya)
Coimbra Universiteti (Portuqalya)
Koordinatorlar:
Əsas Koordinator: Vicente Martínez Tur, vicente.martinez-tur@uv.es
Barselona Universiteti: Marina Romeo, mromeo@ub.edu
Bolonya Universiteti: Rita Chiesa, rita.chiesa@unibo.it
Valensiya Universiteti: Nuria Tordera, nuria.tordera@uv.es
Coimbra Universiteti: Leonor Pais, leonorpais@fpce.uc.pt
Proqram: “Əmək, təşkilatı və kadr psixologiyası”
Dil biliklərini göstərən sertifikat vacib deyil. İngilis dilini lazımi səviyyədə
bilməyən tələbələr, sənədləri qəbul olunduqdan sonra həmin universitetdə pulsuz dil
kurslarında iştirak edərək dil öyrənmək şansı əldə edəcəklər.
E + Təqaüdlər və Erasmus Mundusun birgə hazırladığı “Əmək, təşkilat və kadr
psixologiyası” ixtisası üzrə magistr dərəcəsi (EMJMD) qazanmaq üçün müraciət qaydaları:
Ətraflı məlumat və müraciət etmə qaydalarıyla yaxından tanış olmaq üçün:
http://www.erasmuswop.org/
Müraciət forması zamanı tələbə namizədləri tələb olunan bütün məlumatları təqdim
etməli və tələb olunan sənədləri yükləyərək onlayn müraciət etməlidir.
Müsabiqə 2 mərhələdən ibarətdir (Step 1, Step 2)
Müraciət etməmişdən əvvəl ilk olaraq Koordinasiya Universitetində (Valencia
Universiteti) şəxsi hesab yaratmalısınız. Əgər Valensiya Universitetinin üzvüsünüzsə və ya
İspan qurumları tərəfindən qəbul edilmiş elektron imzanız varsa, şəxsi hesab yaratmağa
ehtiyac yoxdur.

Müraciət tarixləri: 1 Noyabr 2020 - 31 yanvar 2021-ci il
Step 1 (Mərhələ): Aşağıdakı sənədləri yükləməlisiniz:
1. Psixologiya sahəsi üzrə bakalavr dərəcəniz olmalıdır, əgər yoxdursa, bununla bağlı məlumatı
özündə əks etdirən mətn sənədi əlavə edin (ixtisasınız üzrə diplom və ya təhsil aldığınız
müəssisə tərəfindəm verilmiş müvafiq arayış);
2. Psixologiya sahəsi üzrə təhsil aldığiniz müəssisə tərəfindən təsdiq edilmiş akademik
transkriptlər (qiymət ortalaması daxil olmaqla); əgər transkriptləriniz tam şəkildə hazır deyilsə,
onu olduğu kimi əlavə edə bilərsiniz və həmin transkriptlər təhsil aldığınız universitet
tərəfindən təsdiq edilməlidir;
3. Müraciət üçün sertifikat məcburi deyil! Əgər ingilis dili sertifikatı varsa (TOEFL, Cambridge
və s.) təqdim edilir, əgər yoxdursa ingilis dilini necə öyrəndiyiniz barədə məlumatı özündə əks
etdirən bir sənəd (.doc və ya .txt) yükləyin;
4. CV - Yalnız Standart Avropa Formatında (İngilis dilində) olmalı;
5. 2 referans məktubu (biri akademik) olmalı; bu sənədlər əlaqəli şəxsin (referans məktubu
təqdim edən şəxsin) elektron poçtundan birbaşa letter@uv.es elektron poçtuna
göndərilməlidir. Təlimatları WOP-P Master Reference Letter modelində tapa bilərsiniz.
Referans məktublarını göndərən şəxs sizin adınızı və soyadızı e-poçtun mövzu (subject)
hissəsində qeyd etməlidir. Məktublar ingilis dilində yazılmalıdır. Referans məktubları
müraciətinizdən 15 gün sonrakı müddət ərzində qəbul ediləcəkdir (maksimum 15 fevral,
təqaüd müddəti üçün);
6. Pasportunuz;
7. Son çəkilmiş 1 ədəd fotoşəkil;
8. WOP Tələbə Öhdəliyi (Müraciət formasını dolduran zaman sizə təqdim olunacaq);
9. Motivasiya məktubu (təklif: İngilis dilində yazılmış 500 ilə 1500 söz arasında);
10. Yaşayış yerindən arayış iki formada verilə bilə: qeydiyyat və ya yaşayış yerindən;
11. Sənəd proqrama müraciət etmək üçün nəzərdə tutulmuş son tarixdən əvvəlki 12 ay müddətində
təqdim edilməlidir.
Step 2 (Mərhələ):
Aşağıda qeyd edilmiş müraciət linkində əlavə edilmiş onlayn müraciət formasını
doldurun. Tələb olunan sənədlər onlayn müraciət prosesinin sonunda yüklənməlidir.
Tələbələrin müraciəti onlayn qeydiyyat əsasında olmalıdır, belə ki, müraciətlə bağlı hər
hansı bir sənəd elektron poçt və ya faks vasitəsilə göndərilərsə, həmin tələbənin müraciəti
qəbul edilməyəcəkdir.
Müraciət linki: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=WOP_ST
Əlavə məlumat almaq üçün universitetin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsi ilə əlaqə saxlaya
bilərsiniz:

Tel: +994252552559, e-mail: mevlana@lsu.edu.az

