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YABANCI
SINAVI: 4 Mart 2017 CUMARTESI GÜNÜ YABANCI
YÜKSEK OKULU TARAFINDAN ALMANCA, FRANSIZCA,
ARAPÇA,
LEHÇE, RUSÇA, YUNANCA,
YAPILACAKTIR.
UYARI: YDS, TOEFL, IELTS gibi dil
ncinin Üniversitemizin
dil s
VURU

kabul edilmemektedir. Her
girmesi gerekmektedir.

ULLARI

Ü’de Örgün Ö retim ( 1. ve 2. Ö retim) Önlisans, Lisans ve Lisansüstü ö rencisi
olan ve en az 1. S fta okuyan
enciler
abilir.
Ü’de Örgün Ö retim (1. ve 2. Ö retim) Lisansüstü ö rencisi olup not
yüksek lisans, doktora
bir önceki kademedeki not
kullanabilir).
Haz
encileri
uramaz.
ve Uzaktan Ö retim Fakültesi
ncileri
vuramaz.
Herhangi bir d
pro
ile üniversitemizde okuyan
nciler
vuramaz.
tim hakk devam eden, ancak
encilik hakk b
olan adaylar
ramaz.
Tezsiz yüksek lisans
Çift Anadal / Yandal P
na k
olan
nciler ana dallar ndan
ru
yapabilirler.
B
için genel Akademik Not Ortalamas
(AGNO); Ön Lisans ve Lisans
ncileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora
ncileri için ise 2.50/4.00
gerekmektedir. Bu kriterleri
yapamazlar.
(Alttan ba
s z ders(ler)in bulunm
Erasmus+ program
ba vuruya engel
de ildir.)
sürecinden önce Not Ortalamas
(AGNO) sistemde güncel ve
teyidi önemlidir.
Ö renim Hareket
ine
adaylar n, gidecekleri her bir dönem için 30 ECTS/
AKTS kredi yükü bulunm d
Mezuniyet
ndaki
nciler de Erasmus+ Staj Hareketlili ine
ba vurabilirler. (Ö renci, 01 Haziran 2017 tarihinden itibaren mezuniyeti takip eden 1
y l içinde Erasmus+ Staj Hareketli
en yararlanabilir. Ancak bu süre içinde
herhangi bir
nim progr na k
yap
gerekmektedir.)
Yüksek Lisans ve Doktora Program na yeni k
olan
enciler, mezun
olduk
nim seviyesine ait mezuniyet AGNO’su ile ba vuru yapabilirler.

Hibeye hak kazanan ö nciler,
enim hareket
de sadece bir dönem (Azami 6
Ay) için hibelendirilebileceklerdir. Ö renci dilerse 2. Dönemde hibesiz olarak
hareketlilikten yararlanabilir.Staj hareket
nde hibe almaya hak kazan
enciler
2 ay için hibelendirileceklerdir. Ö nci dilerse, 2 aydan sonra staj faaliyetini hibesiz
olarak devam ettirebilir.

Erasmus+ Ö renim Hareket
en az 3 ay en fazla 12 ay, Erasmus+ Staj
Hareket
en az 2 ay en fazla 12 ay süre ile gerçek tirilebilir. (Tüm
hareketliliklerin son dönü tarihi 30/09/2018 olmak durumunda
Erasmus+ genel kontenja ( Hibeli + Hibesiz), anla
daki
s
d r.
Erasmus + Ö renim ve Staj Hareket
inde daha önce LLP/Erasmus+ faaliyetini ayn
ve/veya bir önceki ö nim seviyesinde gerçek tirenler de ba vurabilirler. (Erasmus+
Döneminde her bir renci her bir ö renim seviyesi için toplamda 12 ay Erasmus+ Faaliyeti
gerçek tirebilir.)
Ay Ö renim Seviyesine Örnek :
letme Fakültesinden 2. n
LLP/Erasmus ile 5 ay süre ile
nim/staj faaliyetine kat
renci 7 ay süre ile Erasmus+ Hareketlili inden yararlanabilir.
Farkl Ö renim Seviyesine Örnek:
Lisans Döneminde LLP/Erasmus+ faaliyetine kat lan
nci Yüksek Lisans Döneminde
toplamda 12 aya kadar Erasmus+ Hareke
kat bilir.
Ö renim Hareket
ine
nciler tercihlerini
ru
nda
na gelecek
an
üniversitelerden seçerken, ilgili üniversitenin web s
ve Erasmus+ kabul
tla n kontrol etmelidirler (Özellikle
tim dili ve ders
lerini). Gidilecek
kurumun
tim dilinden
girmek zorunludur. Bu durumun aksi taraf zca tespit
edil
taktirde
encinin s na geçersiz
cak
Staj Hareket
ne birimlerinden
ran
ncilerimiz staj faaliyetini
gerçek tirecekleri ülkeyi, faaliyet alanl n ve
staj yerlerini
im alan
ile ilgili
olmak zorundad
sürecinde belirtmelidirler. Staj
lacak yerler
nci
bulun
d
Erasmus+ Staj Hareketl
en faydalanmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora
ncileri,
bulunduk
Enstitüler üzerinden
vuru yapabilirler.
B
uda bulunmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora
ileri, Enstitülerin an
olma
durumlarda
itim gördükleri Anabilim D
an
üzerinden
ru
yapabileceklerdir.
L
KR TERL

RME

Yabanc Dil n n geçme baraj 55 dir.
endirmelerde; Genel
k Not Ortalam
%50 si ile Yabanc Dil Pua
n
%50 si al r. Bu puanlar n top
nihai pua (Erasmus+ Puan olu turur.
tirme
nihai Erasmus+
temel narak birim koordinatörlükleri taraf ndan
gerçek tirilir.
Engelli
(belgelenmesi
+10 puan
Daha önce Erasmus (Staj ve/ya Ö renim) pro
ndan yararlanan
ncilerin
Erasmus+ Puan ndan 10 puan dü ülerek
encinin yeni nihai puan hesaplan
kinci
faaliyetin
akademik y l içerisinde
durumunda hangi faaliyetten -10 puan
r
ncinin tercihine
k
k

belirleyebilmek ve
engellemek üzere
bir sebep
herhangi bir

tekrar

halinde,

düzenlenmesine
da mücbir
seçim

-5 puan
B

da
lan tercihlerin
c
bulunmamakta
girilecek yabanc dili belirlemek için ya
ktad
Nihai
tirmeler birim koordinatörlükleri taraf an
kta
Y
tirme
a nda tercihler göz önünde bulundurulur, ancak birimin kontenja
nn
verimli kullan labilmesi için tercihlerde
klikler olabilir.
tirmeler Erasmus
s dan nihai, ancak hibe
s an bir
ön seçim
a
steyen
enciler a
kontenjan
kap
nda Erasmus+ Hareket
Program ndan hibesiz olarak da
yararlanabilir.
Hibe ödemelerinde
bir dönem not
2/3’ünden daha az
krediden
taktirde
hibeden %30 kesinti
Bir önceki y l seçilerek hibe / kontenjan yete
nden veya
ka sebeplerden
ötürü gönderilemeyen ö nciler bir sonraki y la “kazan
hak” olarak
devredilmek suretiyle
udan gönderilemezler. Her sözle me dönemi için
seçim için gereken tüm tla
layarak
endirilir ve seçilirler.

LEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK

M

TARLARI

Ö rencilere yurt nda geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca
nda
ndan kaynaklanan ilave masrafla na yar
olmak üzere hibe
verilmektedir. Hibeler, ö ncilerin faaliyetle ilgili masraf n n tamam
k
yönelik d
yaln zca katk nit
ndedir.
Ö renci hareke
faaliyetlerinin gerçek tirileb
ülkeler hayat
pa
düzeylerine göre 3 gruba
ve ülke grupla için
nim ve staj hibeleri belirle
Ülke grup
ve bu ülkelere gidecek
ncilere verilecek
hibe mik
daki tabloda yer almaktad r:
Hayat pahal l
göre ülke
türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

1. Grup Program
Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, rlanda, talya, Lihte tayn,
Norveç, sveç, sviçre, Birle ik Krall k

2. Grup Program
Ülkeleri

Belçika, H rvatistan, Çek Cumhuriyeti,
K br s Rum Kesimi, Almanya,
Yunanistan, zlanda, Lüksemburg,
Hollanda, Portekiz, Slovenya, spanya,
Türkiye

3. Grup Program
Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya,
Litvanya, Malta, Polonya, Romanya,
Slovakya, Makedonya

Ayl k Ö
Ö
im
Hibesi (€)

Ayl k
Ö
Staj
Hibesi (€)

500

600

400

500

300

400

2017-2018 Akademik
3

-20

Staj

04 Mart 2017
Cumartesi
13 Mart 2017
13-15 Mart 2017
20 Mart – 7 Nisan
2017
27 Mart – 7 Nisan
2017

Erasmus

1
2017
tarihinden itibaren

2017
(ORYANTASYON)

Takvimi

sistemi üzerinden Erasmus
ön

Erasmus seçimi için
Diller Bölümü
dil
ve
Diller)
hem de Staj
içindir.
ile ilgili
daha sonra
Dil
dil
Diller Bölümüne

ve Erasmus
daha sonra

Bu

hem
geçme

55

Diller Bölümü ve Erasmus Program
ilan edilmesi.
itiraz süresi

Birimler

dilekçe ile
sistemi üzerinden

Feragat için son tarih

17 Nisan 2017
Tarihine kadar
30 Nisan 2017
Tarihine kadar

ve Staj

sistemi üzerinden takibi ve web
ilan edilmesi
Fakülte ve Bölümlere 2017-2018 Erasmus
listelerinin gönderilmesi

nihai

Fakülte/bölüm koordinatörlerinin güz ve güz+bahar dönemlerinde
gidecek
gidecekleri üniversiteye bildirmesi ve vize için
davetiye istemesi,
konusunda
destek vermesi.
Koordinatör ve
kurumun
SON
dikkatle takip etmeleri gerekir.
(Fakülte/bölüm koordinatörlerinin bahar dönemi
gidecekleri üniversiteye bildirmesi ve vize için davetiye istemesi
ise güz döneminin sonuna
Gecikme
için
koordinatör ve
kurumun
SON
dikkatle takip etmeleri gerekir.
2017-2018 Erasmus

için oryantasyon
tarih, yer ve saati daha sonra

2017 2018 Hibeli
FAKÜLTE

Kontenjan
Staj

SPOR

2

2

26

2

4

2

4

2

2

2

75

2

FEN

17

2

FEN

2

2

18

2

32

2

45

2

11

2

17

2

24

2

35

2

26

2

5

2

4

2

30

2

SOSYAL

4

2

SU

4

2

5

2

4

2

FLORENCE NIGHTINGALE

4

2

Toplam

400

48

TIP
DEVLET KONSERVATUARI

ECZACILIK

HASAN

YÜCEL

HUKUK

TIP

ORMAN

VE

