2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM
HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI !!!
BAŞVURU TARİHLERİ 01-26 Şubat 2016
ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMINA NASIL KATILABİLİRİM?
Eğer;
Erzincan Üniversitesi’nin Ön lisans, Lisans ya da Lisansüstü programlarından birine kayıtlı bir
öğrenciysen,
-

Okuduğunuz programda (hazırlık hariç) birinci sınıf birinci dönemini bitirmiş durumda isen,

-

Not ortalaman (AGNO) 4 lük sisteme göre

Ön lisans ve Lisans için 2.20 veya üzeri, Lisansüstü için 2.50 veya üzerinde ise,
-

En az “orta” derecede yabancı dil bilgin varsa ve

-

Erasmus Programına daha önce hiç katılmamışsan,

- Bölümünüzün yaptığı bir anlaşma varsa, (Anlaşma listesi ve kontenjanlar
http://www.erzincan.edu.tr/daire_baskanlik_sablon.php?git=140?git=140&menu=790

için:

Erasmus öğrencisi olmaya uygunsun demektir!
NASIL BAŞVURABİLİRİM?
Uluslararası İlişkiler web sayfasından http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx başvuru
formunu doldurduktan sonra çıktısını alıp imzalayarak yanında Türkçe transkriptinle Bölüm
Koordinatörüne başvuru tarihleri arasında 2 nüsha halinde teslim etmelisin.
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne elden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ayrıntılı Bilgi için: Uluslararası İlişkiler Web Sayfasını Kontrol Ediniz.

ERASMUS YABANCI DİL SINAVI



Erasmus Dil sınavı, 1 saat süren çoktan seçmeli orta seviyede bir sınav olacaktır.
Sınavda dinleme, konuşma ve yazma bölümleri yer almayacaktır.



Öğrencilerin, sınavdan başarılı olabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması
gerekmektedir.



Aynı yıl içerisinde bir önceki Erasmus Yabancı Dil Sınavından geçerli puan alan
(60/100),



YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan 60 puan ve üzeri alan
öğrenciler Erasmus Yabancı dil sınavına girmek zorunda değildir.



Yabancı Dil Sınavı 04 Mart – 13 Mart tarihleri arasında Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından belirlenecek bir tarihte yapılacaktır. Sınav yeri, saati ve sonuçları Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından Erzincan Üniversitesi web sayfasından duyurulacaktır.

ERASMUS ÖĞRENCİSİ SEÇİM KRİTERLERİ
Asgari Şartlar:
Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:
1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktorada)
2- Bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
a-) Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin AGNO’su en az 2.20/4.00
b-) Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinin AGNO’su en az 2.50/4.00
3- Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması
(Bir dönem için en az 30 AKTS, iki dönem için en az 60 AKTS)
-

Lisansüstü öğrencileri tez aşamasında ise, bir dönem için 30 AKTS’lik iş yükünü karşılamaları
gerekmektedir.

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber
toplam sürenin 12 ayı geçilmeyecek olması
5- Bir eğitim-öğretim yılında hareketlilik faaliyeti minimum 3 ay maksimum 12 aydır.

Erasmus öğrencileri seçim kriterleri aşağıdaki gibidir:


Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi

: %50

Dil Puanı

: %50

Daha önce yararlanma

: -10 (Toplam 100 puan üzerinden)

 Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte
içerisinde yapılır. Yedeklik sistemi ise şöyledir: Başarılı olarak seçilen öğrenciler, herhangi bir
nedenle tercihlerine gitmekten vazgeçerlerse, bu kontenjan hemen bir alttaki öğrenciye tahsis edilir.
Bu kontenjanlar internet sayfasında ilan edilecektir. Değişime katılmaya hak kazanan öğrencilerin
listesi Erzincan Üniversitesi internet sayfasında ilan edilecektir. Bu öğrenciler, Uluslararası İlişkiler
Ofisi tarafından hazırlanan oryantasyon programına katılmak zorundadır.
 Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanmış öğrenciler tekrar öğrenim
hareketliliği hibesi alamazlar. (Aynı öğrenim kademesi içerisinde 12 ayı doldurmuş ise.)
-

İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

-

Programa katılmaya hak kazanan ancak vazgeçen öğrenciler feragat dilekçesi vermek
zorundadırlar.

-

Kazanılan hak bir sonraki döneme aktarılamaz.

-

Öğrenciler programdan, hibesiz faydalanabilirler. Ancak hibeli öğrencilerle aynı başvuru
şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler


Online başvuru formu http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx



Transkript



Kabul Belgesi (staj faaliyeti başvuruları için)
Varsa ÜDS ya da KPDS belgesi (en az 60)

2016/2017 Erasmus+ Hibeleri

-

Ülkelere göre aylık hibe miktarları aşağıda belirtilmektedir.

Aylık

Öğrenci

Hayat pahalılığına göre ülke
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Öğrenim

Hibesi

türleri
(€)
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda,
1. Grup Program Ülkeleri

İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik

500

Krallık
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum
Kesimi,

Almanya,

Yunanistan,

İzlanda,

Portekiz,

Slovenya,

Macaristan,

Letonya,

2. Grup Program Ülkeleri

400
Lüksemburg,

Hollanda,

İspanya, Türkiye
Bulgaristan,
3. Grup Program Ülkeleri

Estonya,

Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya,

300

Makedonya

* Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
Önemli Not: Ulusal Ajans tarafından 2016-2017 akademik yılı için üniversitemize tahsis edilen hibe
miktarı henüz belli olmadığı için seçilecek tüm öğrenciler “aday hibeli” statüsünde olacaklardır.

