
Sokrates Ders Kayıt Formu 
Sokrates Programı Türkçe Derslere Kabul Başvurusu 

 1 Mart- 9 Haziran 2022 tarihleri arası* 
Central European University (Orta Avrupa Üniversitesi), Quellenstraße 51, 1100, Viyana 

 
BAŞVURU BITIŞ TARIHI 4 ŞUBAT 2022'DIR. 

*Derslerimiz yüz yüze gerçekleşecek şekilde tasarlanmıştır. 1 Mart'ta derslerin başlamasına kadar yüz yüze eğitim 
mümkün olmazsa, sınıfları çevrimiçi formata geçirmemiz gerekebilir. 

 
 Başvuru Koşulları:      
1. Beşeri bilimler ve sosyal bilimlerde üniversite 

düzeyi derslere katılmaya ilgi ve isteklilik 

2. Başvuru sahipleri, Türkçe'yi yeterli düzeyde 

konuşabilmeli, okuyabilmeli ve yazabilmelidir. 

3. Başvurular 18 yaş ve üzeri tüm bireylere açıktır. 

4. Başvuru için ikamet veya eğitim belgesi gerekmez 

5. Geçmişte eğitim alma konusunda engellerle 

karşılaşmış, yüksek öğrenim deneyimi olmayan ve 

alt sosyo-ekonomik düzeye sahip adaylara öncelik 

verilecektir. 

Hinweise zur Bewerbung:   
1. Lütfen * ile işaretlenmiş tüm soruları cevaplayınız. 

2. Başvuru bitiş tarihi 4 Şubat 2022'dir. 

3. Başvurular alınır alınmaz değerlendirilir. 

Kontenjanlarımız sınırlıdır. 

4. Başarılı olan tüm adaylarla mülakat yapılacaktır. 

5. Başvuruyla ilgili herhangi bir soru sormak veya 

yardım almak için socrates@ceu.edu adresinden 

veya +431252307399 numaralı telefondan bizimle 

iletişime geçebilirsiniz

Genel Bilgiler
Ad *:       ___________________________ 
Soyad *:    ___________________________ 
Doğum Yılı *:   ___________________________ 
Posta Kodu *:    ___________________________ 
Şehir *: _______________________________                

E-posta adresi ve/veya telefon numarası * (Sizinle 
iletişime geçebilmemiz adına lütfen birini veya ikisini 
de yazınız):  
___________________________________________
___________________________________________

 
Lütfen mevcut mesleğinizi belirtiniz * (birden fazla cevap verilebilir):

☐ Tam zamanlı çalışan 

☐ Yarı zamanlı çalışan 

☐ İşsiz 

☐ Serbest Çalışan 

☐ İzinli / ebeveyn (doğum) iznindeki 

çalışan 

☐ Evde kalan baba veya anne  

☐ Stajyer 

☐ Emekli 

☐ Üniversitede öğrenci 

☐ Mesleki eğitimde çırak 

☐ Ortaokulda öğrenci 

☐ Diğer eğitim programlarına 

katılımcı (dil kursu vb.) 

☐ Gönüllü 

☐ Diğer: ___________ 

☐ Cevap vermemeyi tercih ediyorum

Lütfen eğitim geçmişinizi kısaca tanımlayın *  (örneğin, ortaokulu bitirmiş, ortaokulu bitirmemiş, üniversite 
eğitimi, mesleki eğitim vb.) 
 
 

Hayatınızda yaşadığınız dezavantajlar veya zorluklar nedeniyle geçmişte eğitim fırsatlarını kaçırdığınızı 

düşünüyor musunuz? Lütfen açıklayın: * 

 

Sokrates Dersleri  
 

Lütfen almak istediğiniz dersi seçiniz. * 

☐  Türkiye Tarihinde Ayrımcılık, Hak ve Adalet. Antropoloji ve Felsefe. Salı günleri, 1.03.-7.06., 18:00-20:00    

☐  Osmanlı'dan Günümüze Çoğulculuk ve Birlikte Yaşam: Müzik, Kültür, Siyaset. Tarih, Kültürel Çalışmalar ve  

     Antropoloji. Çarşamba günleri, 2.03.-8.06., 18:00-20:00 

 

Neden Sokrates Projesi derslerine katılmak istiyorsunuz? Lütfen en az bir paragraf yazınız. * 

 

 



 

Deneme Yazısı Soruları 
Lütfen bu soruların eksiksiz cevaplarının başvurunuzun en önemli parçası olduğunu unutmayın. Sorular üzerine 
düşünmek için biraz zaman ayırıp dürüst ve üzerine düşünülmüş cevaplar verin. 
 
Eğitim sizin için neden önemli? Lütfen en az iki paragraf yazınız. * 

 
Dünyada en çok neye değer veriyorsun ve neden? Lütfen en az iki paragraf yazınız. * 

 
Sokrates Projesi'nden nasıl haberdar oldunuz? * ________________________________________________ 

 
Gizlilik Politikası *  
 
Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgileri gizlilik politikamızda bulabilirsiniz: 

privacy.socratesproject.eu 

☐  Verilerimin Sokrates Projesi ve Central European University tarafından üniversitenin gizlilik politikası uyarınca 

kullanılmasına ve saklanmasına izin veriyorum. 

☐  Sokrates Projesi'ne başvurumla ilgili her türlü konu ve bilgiyle ilgili olarak Sokrates Projesi ve Central European 

University tarafından benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum. 

 

 


