2020-2021 AKADEMĠK YILI GÜZ DÖNEMĠ
ERASMUS +
KA107 DEĞĠġĠM PROGRAMI
ÖĞRENĠM HAREKETLĠLĠĞĠ ĠLANI
BAġVURU ġARTLARI
Yapılacak olan baĢvurular 2020-2021 Akademik yılı Güz dönemini kapsamaktadır.
Öğrenci hangi dönem gitmek istediğini kendisi belirler. BaĢvuru 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. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almıĢ olduğu
en son transkript kullanılır. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem baĢvuran ve henüz
seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluĢmamıĢ öğrenciler için bir önceki
yükseköğretim kurumunda alınan mezuniyet notu kullanılır Fakat Genel Akademik Not
Ortalaması Lisans öğrencileri için 2.00 ve üzeri olan öğrenciler baĢvuruda bulunabilirler ve
yedek öğrenci konumunda değerlendirmeye alınırlar. (Not ortalamalarınızı sisteme girerken
lütfen yanlıĢ beyanda bulunmayınız). Not ortalamasını 2.20’ye yükselttiği zaman asil
konumuna geçebilirler. BaĢvuru yapan öğrencilerin Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan yabancı dil sınavından (Ġngilizce / Almanca) veya
ÖSYM tarafından eĢdeğerliği kabul edilmiĢ sınavlardan (Ġngilizce / Almanca) 100 üzerinden
en az 50 puan alması gerekmektedir. 48 ve 46 puan alan öğrenciler yedek konumunda
değerlendirmeye alınacaklardır. 46 puanın altında olan öğrenciler değerlendirmeye
alınmayacaktır. Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
hazırlanan yabancı dil sınavı çoktan seçmeli olup; dinleme, konuĢma ve yazma bölümleri yer
almamaktadır.
DĠL BELGESĠ GEÇERLĠLĠK SÜRELERĠ
13 Mart 2018 tarihi itibariyle Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafında yapılacak dil sınavının uluslararası değiĢim hareketliliği
baĢvurularında (Erasmus+, Mevlana, IAESTE vb.) geçerlilik süresi 2 yıldır. ÖSYM ve YÖK
tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. ÖSYM tarafından
eĢdeğerliği kabul edilmiĢ sınavlar uluslararası sınavların geçerlilik süresi sonuç belgesinde
yazdığı Ģekilde kabul edilir. Ayrıca Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda isteğe
bağlı veya zorunlu Ġngilizce hazırlık eğitimi alarak baĢarı ile tamamlayan (70 ve üzeri)
öğrencilerin baĢarı notları sisteme yükledikleri takdirde Erasmus sınav notu yerine
kullanılabilecektir. Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca
yapılacak dil sınavına katılacak olanların baĢvuru esnasında bu durumu belirtmeleri
zorunludur. Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak olan
dil sınavı dıĢındaki sınavlara ait sonuç belgesinin baĢvuru 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.
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ÖĞRENĠM HAREKETLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ VE
AĞIRLIKLI PUANLAR
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)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında
haklarında korunma, bakım veya barınma kararı
alınmış öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat
bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe
katılmama

-5 puan

- BaĢvurunuzu yaparken lütfen telefon üzerinden değil bilgisayar ortamında yapınız.
- Sizden istenmiĢ olan bilgileri ve evrakları eksiksiz olarak tamamlayınız / yükleyiniz.
- Daha önce Erasmus+ değiĢim programına katılmıĢ olan öğrenciler var ve Ģifrelerini
unuttular ise “ġifremi Unuttum” butonundan Ģifrenizi yenileyiniz. ġifre mailinin gelmesi
yaklaĢık 10 dakika sürebilir. Herhangi bir problem yaĢarsanız Koordinatörlüğümüzle mail ya
da telefon yoluyla irtibata geçiniz.
- BaĢvurularınızı yaparken ve Erasmus Koordinatörlüğünü sizlerle iletiĢime geçerken
problem yaĢanmaması için Hotmail dıĢında (gmail) baĢka bir hesap açıp bu hesap üzerinden
takiplerinizi yapınız.
- BaĢvuru bitiĢ tarihi ve süresine dikkat ediniz. Sistem otomatik olarak kapandığı için
daha sonra baĢvuru yapmanız mümkün olmayacaktır.
- Erasmus+ değiĢim programına yapılan baĢvurularda öğrencinin kendisinden
kaynaklanan sorunlardan Koordinatörlüğümüz sorumlu olmayıp, öğrencinin sorumluluğu
altındadır
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ÖĞRENCĠ ÖĞRENĠM HAREKETLĠLĠĞĠ KONTENJAN BĠLGĠLERĠ
Ülke Adı

Üniversite Adı

International
University of
Sarajevo

BaĢvurabilecek
Bölümler
Hukuk, ĠĢletme,
Uluslararası
ĠliĢkiler,
Kamu Yönetimi

Düzey

Kontenjan

Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora
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Bosna Hersek
University of East
Sarajevo

Al-Farabi Kazakh
National
University

Gıda
Mühendisliği

Gıda
Mühendisliği,
Ġktisat

Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora

Doktora

Kazakistan

Malezya
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Kazakh National
Agrarian
University

Gıda
Mühendisliği

Doktora

Universiti Putra
Malaysia

Ġktisat, ĠĢletme

Doktora

Universiti Sains
Islam

Hukuk, Ġktisat,
ĠĢletme, Felsefe
ve Din Bilimleri

Doktora
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International
Islamic
University of
Malaysia

Hukuk, Ġktisat,
ĠĢletme, Felsefe
ve Din Bilimleri

Doktora

ERASMUS KURUM KOORDĠNATÖRLÜĞÜ
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