2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR
ve
2021-2022 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI
DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS+ KA103)
ÖĞRENİM ve STAJ BAŞVURU ŞARTLARI

Yapılacak olan başvurular 2020-2021 Akademik yılı Bahar ve 2021-2022 Akademik yılı
Güz/ Bahar dönemlerini kapsamaktadır. Öğrenci hangi dönem gitmek istediğini kendisi belirler.
Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.20 / 4.00, Yüksek
Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5 / 4,00 olması gerekmektedir. Yüksek lisans ve doktora
düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti
oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu
kullanılır. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır.(Not
ortalamalarınızı sisteme girerken lütfen yanlış beyanda bulunmayınız). Başvuru yapan
öğrencilerin Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan
yabancı dil sınavından (İngilizce / Almanca) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş
sınavlardan (İngilizce / Almanca) 100 üzerinden en az 46 puan alması gerekmektedir. Süleyman
Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan yabancı dil sınavı çoktan
seçmeli olup; dinleme, konuşma ve yazma bölümleri yer almamaktadır. Bu dönem Erasmus+
KA103 öğrenim, staj hareketliliği için yabancı dil sınavı, çevrimiçi olarak yapılacaktır. Sınav ile
ilgili bilgiler https://erasmus.sdu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir.
DİL BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRELERİ
13 Mart 2018 tarihi itibariyle Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafında yapılacak dil sınavının uluslararası değişim hareketliliği başvurularında
(Erasmus+, Mevlana , IAESTE vb.) geçerlilik süresi 2 yıldır. ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan
yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş
sınavlar uluslararası sınavların geçerlilik süresi sonuç belgesinde yazdığı şekilde kabul edilir.
Ayrıca Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda isteğe bağlı veya zorunlu İngilizce
hazırlık eğitimi alarak başarı ile tamamlayan (70 ve üzeri) öğrencilerin başarı notları sisteme
yükledikleri takdirde Erasmus sınav notu yerine kullanılabilecektir. Yabancı dil hazırlık sınav
sonucu son 2 yıl içinde olanlar kabul edilecektir. Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak
olan sınava katılmayacaklardır.
Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak dil sınavına
katılacak olanların başvuru esnasında bu durumu belirtmeleri zorunludur. Süleyman Demirel
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak olan dil sınavı dışındaki sınavlara ait
sonuç belgesinin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi zorunludur. Sisteme belgesini
yüklemeyen öğrencilerin Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak olan sınava girmesi
zorunlu olacaktır. Dil belgesini sisteme yükleyenler Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak
olan sınava katılmayacaklardır.
13 Mart 2018 tarihi itibariyle yapmış olduğumuz sınavlarda 46 ve üzeri puan almış olan
öğrenciler, sınava katılmadan mevcut puanlarını kullanabilirler ya da Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından yapılacak olan sınava tekrar katılabilirler.

KONTENJAN BİLGİLERİ
Koordinatörlüğümüzün anlaşmalı olduğu Üniversitelere, bölümlere ve kontenjan sayılarına
https://erasmus.sdu.edu.tr/ adresindeki “İkili Anlaşmalar” linkinden ulaşabilirsiniz
Değerlendirme Ölçütleri ve Ağırlıklı Puanlar Şu Şekildedir:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin
belgelenmesi
kaydıyla)
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
Kapsamında haklarında korunma, bakım
veya barınma kararı alınmış öğrencilere
(belgelenmesi kaydıyla)
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

+10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe
katılma
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde
feragat bildiriminde bulunmaksızın
hareketliliğe katılmama

+ 10 puan

-10 puan
-10 puan

-5 puan

- Başvurunuzu yaparken lütfen telefon üzerinden değil bilgisayar ortamında yapınız.
- Sizden istenmiş olan bilgileri ve evrakları eksiksiz olarak tamamlayınız / yükleyiniz.
- Daha önce Erasmus+ değişim programına katılmış olan öğrenciler varolan şifrelerini unuttular

ise “Şifremi Unuttum” butonundan şifrelerini yenilemeliler. Şifre mailinin gelmesi yaklaşık 10
dakika sürebilir. Herhangi bir problem yaşarsanız Koordinatörlüğümüzle mail ya da telefon
yoluyla irtibata geçiniz.
- Başvurularınızı yaparken ve Erasmus Koordinatörlüğünü sizlerle iletişime geçerken

problem yaşanmaması için Hotmail dışında (gmail) başka bir hesap açıp bu hesap üzerinden
takiplerinizi yapınız.
- Başvuru bitiş tarihi ve süresine dikkat ediniz. Sistem otomatik olarak kapandığı için daha

sonra başvuru yapmanız mümkün olmayacaktır.
- Erasmus+ değişim programına yapılan başvurularda öğrencinin kendisinden kaynaklanan

sorunlardan Koordinatörlüğümüz sorumlu olmayıp, öğrencinin sorumluluğu altındadır.

ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

