ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI
2020-2021 güz, bahar ya da güz ve bahar döneminde anlaşmalı olunan bir Üniversitede
Erasmus+ Programı kapsamında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, başvuru belgelerini 20
Mart 2020, 17:00 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim ederek başvuru
yapabilirler.
Öğrenim Hareketliliği Nedir?
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü
kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda
gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli
olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2
veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi önlisans/lisans,
yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.
Bu hareketlilik faaliyeti, Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi ve Yükseköğretim kurumunun
var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.
Başvuru Ön Koşulları
1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi
birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam
zamanlı öğrenci olması
2. a-) Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının (GNO) en az
2.20/4.00 olması
b-) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az
2.50/4.00 olması
3. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayat boyu Öğrenme (LLP) döneminde
yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam
sürenin 12 ayı geçmemesi.
Başvuru belgeleri:
1. Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulmalıdır.)
2. Öğrenci işlerinden alınacak transkript (Genel Not Ortalaması hesaplanmış öğrenciler
transkript alabilirler. Bu sebeple en az 1 dönem öğrenim görmüş ve notları işlenmiş
öğrenciler başvuru yapabilir)
3. Bir adet Fotoğraf

Değerlendirme
1. Erasmus+ öğrencisi seçilebilmek için, öğrencinin, üniversitemizde yapılacak olan İngilizce
sınavından 100 üzerinden en az 50 alması gerekir.
2. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuruları değerlendirilirken kullanılacak değerlendirme
ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:













Akademik başarı düzeyi (Genel Not Ortalaması) : %50
İngilizce sınavı dil puanı : %50
Engelli öğrencilere +10 puan (Belgelendirilmelidir)
Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan (Belgelendirilmelidir)
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya
barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle
ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin
Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): - 5 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe
katılmama: -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik
türüne azaltma uygulanır): -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle
ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin
Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar
başvurması halinde uygulanır): -5 puan

3. Yukarıdaki ölçütler dikkate alınarak her öğrenci için bir “Erasmus puanı” hesaplanır.
Faaliyetten yararlanabilmek için Erasmus puanı 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
4. Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili
bölüm/fakülte içerisinde yapılır.
Başvuru ile İlgili Önemli Tarihler:
1. Başvuru evraklarının son teslim tarihi: 20 Mart 2020 (en geç saat 17.00)
2. İngilizce Yeterlilik Sınavı Yazılı Kısım: 26 Mart 2020
Sözlü Kısım: 27 Mart 2020
(Yer ve saat bilgisi ileri bir tarihte duyurulacaktır)

*Uluslararası Ofis’in tarihler konusunda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Tüm duyurular web
sitesi üzerinden duyurulacak olup; yer, gün ve saatlerde olabilecek değişiklikler için lütfen
web adresimizi düzenli olarak kontrol ediniz.

** Erasmus+ Programı hakkında detaylı bilgi için (anlaşmalar, hibeler vs.) lütfen web sitesini
inceleyiniz.
https://www.ayvansaray.edu.tr/tr-TR/giden/13240

