SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(ERASMUS+ KA103-KONSORSİYUMLAR)
2020-2021 BAHAR/YAZ ve 2021-2022 AKADEMİK YILI
- Öğrenciler için StajGENEL BİLGİLENDİRME
Yapılacak olan başvurular 2020-2021 Akademik yılı Bahar/Yaz ve 2021-2022 Akademik yılı
Güz/Bahar dönemlerini kapsamaktadır. Öğrenci hangi dönem gitmek istediğini başvuru sistemi
üzerinden kendi belirler. Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; lisans öğrencileri için en az
2.20 (4.00 üzerinden), yüksek lisans veya doktora öğrencileri için ise en az 2.5 (4.00 üzerinden) olması
gerekmektedir. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en güncel tarihli transkript
kullanılır. Başvuru takvimi içerinde mezun olması beklenen öğrencilerin yerleşim işlemi
yapılmayacaktır. Yüksek lisans veya doktora düzeyinin ilk döneminde başvuruda bulanan ve henüz
transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki öğrenim kademesinde alınan mezuniyet notu
kullanılır. Bu durumda öğrencilerin başvuru ekranına ilgili not ortalamasını girerek, mezuniyet
belgelerini ya da transkriptlerini yüklemeleri beklenmektedir.
Başvuruda bulunan 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 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, konuşma ve yazma bölümleri
yer almamaktadır; sınav 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 yıl olarak belirlenmiştir. ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan yabancı dil
sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. ÖSYM tarafından eşdeğerliği tanınan 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. Süleyman
Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak dil sınavına katılacak olanların başvuru
esnasında bu durumu belirtmeleri zorunludur. Yabancı Diller Yüksek Okulunca son iki yılda yapılmış
yabancı dil sınav sonuçları başvuru sistemimizde otomatik olarak kayıtlıdır. Ancak, ilgili sınavlar
haricinde denkliğini kabul ettiğimiz diğer sınavların sonuç belgelerinin başvuru esnasında sisteme
yüklenmesi ve sınav notunun manuel olarak sisteme girilmesi zorunludur. Sisteme belgesini
yüklemeyen öğrenciler Yabancı Diller Yüksek Okulunca yapılacak sınava girecek öğrenci listesinde yer
alacaktır.
-Başvurularınızı lütfen telefon üzerinden değil bilgisayar aracılığıyla yapınız. Kayıt bağlantısına

ulaşmak için http://193.140.181.179/Account/Login.aspx?pId=2035 adresine tıklayınız.
-Sizden istenmiş olan bilgileri eksiksiz olarak tamamlayınız ve gerekli evrakları yükleyiniz.
- Daha önce Erasmus+ değişim programı başvuru ekranında hesap açmış olan öğrenciler şifrelerini
unuttular ise “Şifremi Unuttum” butonu üzerinden şifre yenileme işlemi yapabilirler. E-posta
üzerinden yeni şifrelerinin gelmesi yaklaşık 10 dakika sürebilir. E-posta alma noktasında herhangi bir
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problem yaşanması halinde Koordinatörlüğümüzle e-posta ya da telefon yoluyla (0 246 211 16 23/80
61-82 01-82 02) irtibata geçmeniz önerilir. Ofis personeli sizin adınıza şifre oluşturup tarafınıza
bilgilendirme yapacaktır.
- Başvurularınızı yaparken ve Koordinatörlük ile irtibata geçerken problem yaşamamanız adına
hotmail/windowslive uzantılı olmayan bir e-posta ile işlemlerinizi yapmanız gerekmektedir.
- Sistem otomatik olarak kapandığı için takvimde belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri dışında başvuru
ekranına erişiminiz mümkün olmayacağından süreç takvimine dikkat etmeniz önem arz etmektedir.
STAJ HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 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**

+ 10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 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

-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+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde
uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme
(öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması
halinde uygulanır)

-5 puan

* Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa
ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan,
engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi
uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki
eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+
öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma,
bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.
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