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LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ

Kıbrıs Bilim Vakfı tarafından kurulan ve 1990 yılında  faaliyete  geçen  Devlet Vakıf üniversitesidir.  Türkiye  Yükseköğretim 
Kurumu (YÖK) tarafından  kurulduğu  ilk  yıldan  itibaren  tüm  bölümlerine  denklik  almıştır.  Üniversitemiz doğal ve tarihi 
güzellikleri ile Akdeniz’in bir başka mavi göründüğü koya hakim tepede kurulu, sakin ve huzurlu günlük yaşamı ve öğrenci 
dostu halkıyla Kıbrıs’ın cennet köşelerinden biri olan Lefke Bölgesi’nde yer almaktadır. LAÜ mükemmel alt yapısı ve 
teknolojik donanımı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin batıdaki eğitim meşalesi olmaktadır.

Üniversitemiz, alanında uzman, seçkin ve başarılı akademik kadrosu ile bilgi çağının gerektirdiği yeteneklere ve teknolojiye 
hakim, sağlık, eğitim, sanat, iletişim gibi alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi, araştırmacı ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Ayrıca, öğrencilerin maksimum potansiyellerini ortaya çıkarmalarında ve küresel dünyada profesyonel çalışma yeteneğini 
kazanmalarında da üniversitemiz önemli bir rol oynamaktadır. Üniversitemizin mezunları gerçek hayatta elde edecekleri 
kişisel ve mesleki başarıları ile üniversitenin adını duyurmak açısından örnek teşkil etmekte ve bu mezunlarımız dünyanın 
farklı ülkelerinde üniversitemizi temsil etmektedirler. LAÜ’den mezun olan öğrenciler sadece kendi ülkelerinde değil dünya 
çapında geniş iş olanaklarına sahiptirler.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Yüksek Öğrenim  Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan 

TC Uyruklu öğrencilere 
öğrenim kredisi, avantajlı yurt ve burs imkanları 

LAÜ’de!

Neden 
Lefke Avrupa Üniversitesi?

- YÖK onaylı diploma

- Güçlü akademik kadro

- Koşulsuz burs olanakları

- Ekonomik eğitim ücretleri

- Araştırma laboratuvarları ve stüdyolar

- Kaliteli ve çağdaş eğitim anlayışı

- Kampüs içerisinde bulunan modern ve güvenli yurtlar

- Doğal çevresi ve öğrenci kulüpleri ile sosyal faaliyetler

- Uluslararası prestijli üniversiteler ile işbirliği anlaşmaları

- 44 farklı ülkeden 5000’den fazla öğrencisi

- Sakin ve güvenli kampüs yaşamı

ULUSLARARASI AKREDİTASYONLAR 
VE ÜYELİKLER
-Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
-Yükseköğretim Planlama, Denetleme, 
 Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) 
-International Association of Universities (IAU)
-International Universities Council (IUC)
-American Council on Education (ACE)
-UK National Academic Recognition Information 
Centre
-Federation of the Universities of the Islamic World 
(FUIW)
-PEARSON - assured organisation

“Hayata Bir Adım Önde Başlamak İçin”

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kıbrıs, 9251 km2 ’lik yüz ölçümü ile Sicilya ve 
Sardunya’dan sonra Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuzeyinde 65 km 
mesafede Türkiye yer almaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti bozulmamış doğal güzellikleri, eşsiz ve 
tarihi zenginlikleri ile Akdeniz’de cenneti hatırlatan 
bir adadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başlıca 
yerleşim yerleri, başkent Lefkoşa, Gazimağusa, 
Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele’dir. 

Kuzey Kıbrıs, sıcak geçen yazları ile ılık ve yağışlı 
kışlarıyla Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini taşır. 
Yağışlar   Aralık    ve    Ocak    aylarında    yoğunlaşır. 
Ortalama deniz sıcaklığı altı ayı aşkın bir süre 20 
C0 ’nin üzerinde kalır. Kuzey Kıbrıs, bahar aylarında 
Kıbrıs’a özgü yabani çiçekleriyle ve havayı dolduran 
portakal, limon ve greyfurt kokularıyla ünlüdür. 
Kuzey Kıbrıs yüzmek için Akdeniz’in en elverişli ve 
güvenli kumsallarına sahip olup deniz sporları için de 
mükemmel bir ortam sağlamaktadır.

KKTC, kültürel yapısı ve iklim şartlarıyla öğrenciler 
açısından kolaylıkla uyum sağlanılabilen bir ülke 
olmasından dolayı eğitim adası haline gelmiştir 
ve adada eğitim sektörü her geçen gün hızla 
gelişmektedir.

Kıbrıs adasının batısında yer alan Lefke, tarih 
süreci boyunca, temiz havası, huzurlu ortamı, 
yeşil doğası, bol su kaynakları ve çevresindeki 
bakır  maden yataklarından dolayı  birçok 
medeniyet tarafından hep tercih sebebi 
olmuştur. Özellikle Lefke Kasabası içinde yer 
alan Venedik, Osmanlı ve İngiliz Dönemi mimari 
yapılarının  yaratmış olduğu etkileyici manzara 
görülmeye değerdir. 

Lefke’de yer alan kültürel ve tarihi mirasın tanığı, 
çok sayıdaki tarihi yer, Lefke’ye tarihi bir kasaba 
özelliği yüklemektedir. Lefke, Flora ve Fauna 
bakımından da eşsiz değerleri barındırmaktadır. 

Lefke ve çevresi bisiklet turları için de elverişli 
olup   Lefke   sahilleri  deniz,  surf,  kite-surf  ve 
dinlenme için alternatifler sunar. Ada’nın en yeşil 
alanlarından biri olan Lefke, portakal bahçeleri, 
hurma, ceviz ağaçları, kültürel mozaiği ve birçok 
tarihi yeri ile sessiz ve huzur verici bir atmosfere 
sahiptir.

Yeşil ve Eşsiz

LEFKE
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KAMPÜSTE YAŞAM KAMPÜSTE YAŞAM

YURTLAR

KAFE VE RESTORANLAR

SAĞLIK MERKEZİ

Lefke   Avrupa   Üniversitesi   kampüsü    içerisinde    öğrencilerin    toplu    yaşam    koşullarına     uyum 
göstermelerine yardımcı olan ve eğitim hayatları süresince rahat, huzurlu ve güvenilir bir ortamda, 
konaklama ihtiyaçlarını karşılayabilecek “Kampüs Yurdu” ve “KYK Yurtları” bulunmaktadır. Ayrıca, 
kampüse yürüyüş mesafesinde bulunan özel yurtlar da öğrencilere ekonomik konaklama alternatifleri 
sunmaktadır.

Lefke Avrupa Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan kafe ve restoranlarda, öğrencilerin 
istekleri doğrultusunda hazırlanan menüler uygun fiyatlarla öğrencilere kaliteli ve lezzetli 
seçenekler sunmaktadır.

Lefke Avrupa Üniversitesi güvenli kampüs yaşamıyla öğrencilerine huzurlu bir eğitim hayatı sunmaktadır. LAÜ, sağlık 
hizmetlerinden spora, yurtlardan kafelere, öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip bir “Kampüs 
Üniversitesi’dir.

Kampüs Yurdu

Türkiye Cumhuriyeti Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk açılan yurt binaları 
kompleksi LAÜ kampüsü içerisinde yer almaktadır. 

Öğrencilerin büyük bir bölümünün barınma ihtiyacını 
karşılayan TC Kredi ve Yurtlar Kurumu ayrıca öğrencilere 
“Yüksek Öğrenim Kredisi ve Yüksek Öğrenim Bursu” 
olanaklarını da sunmaktadır.

KYK Yurtları

LAÜ   kampüsü   içerisinde   yer   alan   “Sağlık  Merkezi” nde   görevli 
doktorlar    tarafından     öğrencilere    tam    gün    sağlık     hizmeti 
verilmektedir. Tam donanımlı revirde hasta muayenesi yapılıp, 
reçeteleri  yazılan  öğrencilerimiz  ücret  ödemeden  hastane 
eczanesinden ilaçlarını alabilmektedirler.

Ayrıca, acil durumlarda hastaneye ulaşımı sağlayacak hasta nakil 
aracı 24 saat hazır bulundurulmaktadır. 

Öğrenciler, kayıt esnasında kendilerine sağlanan sağlık sigortası ile 
KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastanelerdeki acil sağlık ve 
yataklı tedavi hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmektedirler.

Lefke Avrupa Üniversitesi kampüsü içerisinde öğrencilere 
sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortamda konaklama ve ders 
çalışma imkanı yaratmak amacıyla, modern ve konforlu yurtlar 
yer almaktadır. 

Dersliklerden 2-3 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan 
yurtların tüm odaları 3 kişiliktir. Ayrıca her odada, internet 
bağlantısı, kişiye özel çalışma masası ve elbise dolabı, mini 
buzdolabı,   dış  aramalara   ve   odalar   arası  görüşmeye  açık 
telefon bağlantısı, banyo-wc ve her kata özel ortak mutfak , 
çalışma ve TV odaları bulunmaktadır.
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KAMPÜSTE YAŞAM

SPOR TESİSLERİ

ULAŞIM

Lefke Avrupa Üniversitesi, spor tesisleri öğrencilerine 
sağlıklı ve aktif bir yaşam için gerekli ortamı 
sağlamaktadır. 

LAÜ   Dr.  Fazıl  Küçük  Spor  Tesisleri   öğrencilere   halı 
sahalar, tenis kortları, basketbol ve futbol sahaları ile 
açık alanda yapılabilecek  spor imkanlarını sunmaktadır. 
Ayrıca tesis, Fitness-Kondisyon Merkezi, Serbest Ağırlık 
Merkezi, Squash Kortu, Step, Aerobik, Dans, Tekvando, 
Judo ve Güreş stüdyolarını ve masa tenisi gibi spor 
ünitelerini de bünyesinde barındırmaktadır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaşım hava ve 
deniz yoluyla yapılmakta olup, çeşitli havayolu 
şirketlerinin tarifeli ve tarifesiz seferleri ile ulaşım 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, belirli günlerde Mersin-
Taşucu  ve   Alanya   Limanların’dan    Girne   Limanı’na 
feribot ve deniz otobüsü seferleri düzenlenmektedir.

Üniversite başkent Lefkoşa’dan 35, Ercan Havaalanı ve 
Girne Limanı’ndan 60 dakika uzaklıkta bulunmaktadır.

Üniversiteye ulaşım hergün düzenli olarak üniversitenin 
toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. Kampüse 
ulaşım  hergün   sabah -  öğle -  akşam   olmak   üzere 
Güzelyurt, Lefke, Yedidalga ve Gemikonağı’ndan LAÜ 
servis araçlarıyla ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

AKADEMİK YAŞAM

KÜTÜPHANE
LAÜ Ertuğrul Apakan Kütüphanesi 2500 m2 ’lik kapalı 
alana sahip 2 kattan oluşan binasında hizmet vermektedir. 
Kütüphanede 300 oturma kapasitesi mevcuttur. RFID 
teknolojisinin kullanıldığı kütüphanede 40.000’e yakın 
basılı kitap ve 85.000’in üzerinde elektronik kitap 
bulunmaktadır. 20’ye yakın günlük gazete ve 100’ün 
üzerinde süreli yayın aboneliği mevcut olan kütüphane 
TÜBİTAK   ULAKBİM   aracılığı  ile   15.000’ in   üzerinde 
elektronik dergiye tam metin erişim sağlanmaktadır. 
Son  teknoloji  bilgisayarlarla  donatılmış   olan   internet 
merkezini bünyesinde barındıran kütüphane 
kullanıcılarına hızlı ve etkin internet servisi sunmaktadır. 

LAÜ Kütüphanesi Anadolu Üniversite Kütüphaneleri 
Konsorsiyumu (ANKOS) ve Elektronik Kaynaklar Ulusal 
Akademik Lisansı (EKUAL) üyesidir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ
Lefke Avrupa Üniversitesi’ne kayıt yaptıran her öğrenci (Türkçe 
bölümler hariç), yeni akademik yıl başında İngilizce Hazırlık 
Okulu’nun yaptığı İngilizce yeterlilik sınavına girmektedir. 
Sınavda başarılı olan öğrenciler tercih ettikleri bölümlerde eğitim 
almaya başlarken, diğer öğrencilerimiz ise seçmiş oldukları 
bölümlerde öğrenimlerini başarıyla sürdürmeleri için gereksinim 
duyacakları İngilizce’yi  öğrenmek için İngilizce Hazırlık Okulu’na 
devam etmektedirler. 

Sadece  hazırlık  sınıfıyla  sınırlı   kalmayan   ve   4   yıl   boyunca 
devam eden İngilizce temel dil eğitimi, nitelikli öğretim kadrosu 
tarafından öğrencilere sunulmaktadır.

UYGULAMA LABORATUVARLARI
Lefke Avrupa Üniversitesi, öğrencilerine verdiği teorik bilginin yanısıra 
uygulamalı olarak da en iyi eğitimi sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle 
üniversite bünyesinde yer alan çeşitli uygulama laboratuvarları ile tüm 
öğrencilerine pratik deneyim kazandırmaktadır.

•  Malzeme ve Zemin Laboratuvarları 
•  Mikrodalga Laboratuvarı
•  Merkez Laboratuvarı
•  Bilgisayar Ağları Laboratuvarı
•  Haberleşme Laboratuvarı
•  Elektroterapi Laboratuvarı

•  Terapötik Egzersiz Laboratuvarı
•  Rehabilitasyon Merkezi
•  Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
•  Atölye ve Stüdyolar
•  Radyo ve TV Stüdyoları
•  Gastronomi Uygulama Mutfağı
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ÖĞRENCİ YAŞAMI ÖĞRENCİ YAŞAMI
Öğrencilerin ders saatleri dışındaki  vakitlerini değerlendirmek ve yeteneklerine uygun olarak vakit geçirme ve eğlenmelerine 
olanak  sağlamak   amacıyla   çeşitli  etkinlikler   düzenlenmektedir.  Üniversite   bünyesinde  bulunan  34  öğrenci  kulübü 
ve üniversite yönetiminin işbirliği ile düzenlenen bu etkinlikler öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı 
sağlamaktadır. 

Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci Dekanlığı bünyesinde öğrencilerin eğitim yaşamlarının dışında geleceklerini 
şekillendirmelerine olanak sağlayan sosyal ve kültürel aktivitelerin gerçekleştirildiği aktif 34 
öğrenci kulübü bulunmaktadır. Öğrenci kulüpleri yıl boyunca kampüs içinde ve dışında spor, bilim, 
iletişim, teknoloji, doğa gibi alanlarda düzenledikleri aktivitelerle öğrencilerin boş zamanlarını 
verimli kullanabilmelerine yardımcı olmaktadır. 

Öğrencilerin  yoğun   eğitim  yılının stresini  attıkları,  arkadaşları  ile  birlikte  doyasıya  eğlenme  fırsatı  buldukları 
‘‘Bahar Şenlikleri” her yıl geleneksel olarak Mayıs ayında düzenlenmektedir. 

Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserler, yarışmalar, spor aktiviteleri ve söyleşiler, kampüs yaşamını 
canlandırmaktadır. Şenlikler kapsamında ünlü ses sanatçıları ve müzik gruplarının yanı sıra, mühendislikten 
mimarlığa, hukuktan eğitime, spordan ekonomiye sahasında uzman ve tanınmış konuklar öğrencilerle bir araya 
gelmektedir. 

Bahar Şenlikleri

ETKİNLİKLER

Oryantasyon Günleri

Öğrenci ler i  yeni  eğit im hayatlar ına iy i  b i r 
motivasyonla başlatmak ve yeni arkadaşları ile 
kaynaştırmak amacıyla birçok aktivitenin yer aldığı 
“Oryantasyon Günleri” geleneksel olarak her 
akademik dönem başında yapılmaktadır.

Oryantasyon Günleri üniversiteye yeni kayıt 
yaptıran öğrenciler ve velilerinin Ercan Havaalanı ve 
Girne Limanı’ndan karşılanması ile başlamaktadır. 
Öğrencilerin KKTC’ye ve üniversiteye uyum 
s a ğ l a m a l a r ı n ı  k o l a y l a ş t ı r m a y a  y ö n e l i k 
düzenlenen oryantasyon programı kapsamında 
üniversitenin birimlerini tanıtmak için yapılan  
bilgilendirme toplantıları, tanıtıcı geziler ve çeşitli 
eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilmektedir.

KONSERLER
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AKADEMİK PROGRAMLAR BURS VE İNDİRİMLER
ÖNLİSANS PROGRAMLARI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

SERTİFİKA PROGRAMLARI
Pedagojik Formasyon Eğitimi*

*
+

ÖY

Bölümlerin eğitim dili Türkçe’dir.

2015 - 2015 Akademik Yılında eğitime başlayacaktır.

Özel Yetenek Sınav sonuçlarına göre öğrenci alan Yükseköğretim Programı.

:
:
:

HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk* MESLEK YÜKSEKOKULU ( 2 yıllık )

Bilgisayar Programcılığı
İşletme Yönetimi
İnşaat Teknolojisi
Görsel İletişim*
Halkla İlişkiler ve Tanıtım*
Radyo ve Televizyon Programcılığı*
Aşçılık*+
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ( 2 yıllık )
Adalet*
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU ( 2 yıllık )
Fizyoterapi Teknikerliği* 
İlk ve Acil Yardım* 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik *
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri *
Çocuk Gelişimi*+
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri*+
Ameliyathane Hizmetleri*+
Radyoterapi*+
Diyaliz*+
Anestezi*+
Optisyenlik*+
Evde Hasta Bakımı*+
Yaşlı Bakımı*+
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon*+

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Bilimleri
Eğitim Yönetimi ve Denetimi*
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
İletişim Bilimleri*
İngilizce Öğretmenliği
İşletme
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi*
Özel Eğitim*
Mimarlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık*
Sağlık Yönetimi*
Şantiye Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ekonomi ve Finans
Yönetim Bilişim Sistemleri
DOKTORA PROGRAMLARI
Bilgisayar Mühendisliği
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması*
İletişim Bilimleri*
İşletme
Mimarlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık*
Eğitim Yönetimi ve Denetimi*

Psikoloji*
Türk Dili ve Edebiyatı*
Tarih*

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği*
İngilizce Öğretmenliği - ELT
Okul Öncesi Öğretmenliği*
Özel Eğitim Öğretmenliği*
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık*
Sınıf Öğretmenliği*
Zihin Engelliler Öğretmenliği*+
Türkçe Öğretmenliği+

DR. FAZIL KÜÇÜK EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bankacılık ve Finans
İşletme
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Ekonomi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı* ÖY
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık*
Radyo Televizyon ve Sinema*

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Mimarlık ÖY
İç Mimarlık (Türkçe) ÖY
Mimarlık
Mimarlık (Türkçe)
Peyzaj Mimarlığı

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
Yazılım Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Türkçe)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği 
İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik*
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon*
Sosyal Hizmet*
Sağlık Yönetimi

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 
FAKÜLTESİ

Yönetim Bilişim Sistemleri

UYGULAMALI BİLİMLER 
YÜKSEKOKULU ( 4 yıllık )

Gastronomi
Turizm İşletmeciliği

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 
YÜKSEKOKULU ( 4 yıllık )

Hemşirelik*
Sağlık Yönetimi*

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ( 4 yıllık )

ÖSYM BURSU

15,000 TL
(KDV dahil)

ÖĞRETMEN ÇOCUKLARI BURSU

ÖZEL PAKET BURSU

KARDEŞ İNDİRİMİ

TERCİH SIRASI BURSU

AKADEMİK BAŞARI BURSU

TEŞVİK BURSU

SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BURSU

TSK VE EMNİYET MENSUPLARINA 
YÖNELİK BURS

ŞEHİT VE MALUL GAZİ 
ÇOCUKLARI BURSU

DGS BURSU

ÖZEL YETENEK BURSU

ÖSYM tarafından düzenlenen Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı sonucunda, kılavuzda LAÜ 
tarafından çeşitli oranlarda burslu olduğu belirtilen 
bir    programı   tercih    edip     kazanan    öğrenciler 
% 50,    % 75    veya    % 100    burs    imkanlarından 
faydalanabilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ve Emniyet 
Teşkilatı’nda görev   yapan   veya   bu  görevlerden  
emekli  olmuş bireylere ve çocuklarına %25 burs 
verilmektedir.

Burs kapsamındaki bölümler; Tarih, Bankacılık ve Finans, 
Kamu Yönetimi, Radyo TV ve Sinema, Peyzaj Mimarlığı, 

İngilizce Öğretmenliği, Turizm İşletmeciliği, Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Ekonomi, Bahçe Bitkileri Üretimi ve 

Pazarlaması bölümlerine yerleştirilen öğrenciler için Özel 
Paket bursu bulunmaktadır.

Üniversitemize kayıt yaptıran öğretmen veya 
öğretmen emeklisi çocuklarına %25 burs imkanı 
sağlanmaktadır.

Belirtilen bölümlerden birini tercih eden 
öğrencilerimiz için avantajlı  yıllık ücret olan özel 
paket bursu uygulanmaktadır.

Aşağıda belirtilen 10 bölüm için bir yıllık eğitim 
ücreti, üç kişilik yurt odası ve üç öğün yemek özel 
paket bursu kapsamındadır.

Tarih, Bankacılık ve Finans, Kamu Yönetimi, 
Radyo TV ve Sinema, Peyzaj Mimarlığı, İngilizce 
Öğretmenliği, Turizm İşletmeciliği, Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Ekonomi, Bahçe Bitkileri 
Üretimi ve Pazarlaması 

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim 
görmesi halinde her kardeşe %25 oranında burs 
uygulanmaktadır.

Üniversitemize kayıt yaptıran Şehit ve Malul 
Gazi çocuklarına %25 oranında burs imkanı 
sağlanmaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı ile burssuz programlara yerleşen 
tüm öğrencilere programına bakılmaksızın %25 
oranında burs sağlanmaktadır. 

Özel Yetenek Sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere 
%50 burs imkanı sağlanmaktadır.

Üniversitemizi ilk sırada tercih edip yerleşen, 
tüm öğrencilere %50, ikinci sırada tercih edip 
yerleşenlere %25 burs sağlanmaktadır. 

1. Hukuk Programı tercih sırası burs kapsamında yer almamaktadır. 
2. Psikoloji Programı (Türkçe Bölümü)   ilk  ve  ikinci   sırada   tercih    
edilmesi durumunda %25 burs sağlanmaktadır.

Üniversitemizde en az iki dönem eğitim almış, 
Dönemlik Not Ortalaması (GPA) 3,50 ve Kümülatif 
Not Ortalaması (CGPA) 3,00 üzeri olan öğrenciler  bir 
sonraki akademik dönemde kullanılmak üzere başarı 
ortalamalarına   bağlı   olarak   burs   yönetmeliğinde 
belirtilen koşullar çerçevesinde akademik başarı 
bursu ile ödüllendirilir. 

Herhangi   bir   puan   türünde   ilk   1000’ e   girerek 
üniversitemize yerleşen öğrencilere, mezuniyetlerine 
kadar eğitim-öğretim harcı muafiyeti, taşınabilir 
bilgisayar, aylık 500 ABD Doları harçlık, kampüs 
yurtlarında ücretsiz konaklama, ders kitapları ve 
yılda  iki   kez   Türkiye’ ye  gidiş  dönüş  uçak  bileti 
verilmektedir.

Spor ve kültürel alanlarda başarı kazanmış 
öğrencilerimize    burs    yönetmeliğinin    ilgili 
hükümleri çerçevesinde branş ve başarı dereceleri 
dikkate alınarak %50 burs verilir.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan TC Uyruklu öğrencilere 
öğrenim kredisi, KYK Bülent Ecevit yurtlarında konaklama ve burs imkanları LAÜ’de!

* Türkiye Temsilciliklerimiz için: www.eul.edu.tr
* Lefke Avrupa Üniversitesi bu yayında yer alan bilgileri, kuralları, düzenlemeleri ve her türlü değeri  haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. 
İşbu yayında yer alması muhtemel tipografik hatalardan Lefke Avrupa Üniversitesi sorumlu değildir.
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Özel 
Paket 
Bursu

Eğitim
(1 yıl)

Yurt
(3 kişilik)

Yemek
(3 öğün)+ +


