2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
(2018 PROJESİ)
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMINA VE ERASMUS İNGİLİZCE SINAVINA BAŞVURU İLANI
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve/ya Güz+Bahar Dönemi
Erasmus Değişim Programından Yararlanma
ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile iş birliği yapmalarını teşvik
etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Bu program yükseköğretim kurumlarının
birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel
hareketliliği sağlayarak eğitim öğretim, bilgi ve becerileri geliştirebilmesi için karşılıksız mali
destek sağlamaktadır.
Erasmus programında, öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının
dışında anlaşma sağlanan AB üyesi bir ülkenin yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim
faaliyetlerine devam etmeleri amaçlanmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜREÇ:

Erasmus programına başvuru yapacak öğrencilerin öncelikle aşağıdaki linkten
bölümlerine ait kontenjan olup olmadığına bakmaları; kontenjan olması durumunda
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Anlaşmalı Üniversiteler listesi:
http://www.medipol.edu.tr/Sayfa/1004/Erasmus-Programi/Anlasmali-Universteler.aspx

Başvuru için gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir. Öğrencinin,
➢ Örgün eğitim kademelerinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
➢ Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS yükü olması,
➢ Ön lisans ve Lisans1 öğrencisi ise, Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) en az
2,20/4,00 olması,
➢ Lisansüstü öğrencisi ise, Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) en az 2,50/4,00
olması,
➢ Varsa Yabancı Dil Sonuç belgesini ibraz etmesi yok ise, Üniversitemiz tarafından
yapılacak olan Erasmus İngilizce sınavına girmesi gerekmektedir.

1

Hazırlık ve birinci sınıfta okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve
bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitim-öğretime başladıkları ilk yarıyılında bu programdan yararlanamazlar.

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT-16 MART 2018 TARİHLERİ ARASI
ONLINE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
•
•

Online ön başvuru formunu için tıklayınız.
Sisteme yüklemeniz gereken evraklar:
o Dekanlıklarca veya müdürlüklerce onaylanmış transkript.
o Varsa eğer yabancı dil düzeyini gösteren belge*.

Yabancı Dil Sınav belgesi olmayanlar, Üniversitemiz Hazırlık Koordinatörlüğü tarafından
24 Mart 2018 (Cumartesi) tarihinde saat 10:00’da Kavacık yerleşkesinde yapılacak olan
Erasmus İngilizce Sınavına katılmaları gerekmektedir.
Gidebilmeye hak kazanabilmek için yapılacak Erasmus İngilizce Sınavı’ndan 100
üzerinden en az 60 puan almak gerekmektedir.
*: YDS veya YÖKDİL’ den en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş
sınavlardan geçerli puanı alan öğrenciler sınava girmek zorunda değildirler.
ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı dil eşdeğerlik tablosu
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

Aday öğrenci seçiminde aşağıdaki kriterler baz alınır:
•
•
•

•

Asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler, Ulusal Ajans tarafından ilan
edilen değerlendirme ölçütler ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak en yüksek puanı
alandan başlamak üzere sıralanır.
Öğrenciler kendi bölüm/programları içerisinde sıralanır.
Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütler ve ağırlıklı
puanlar aşağıdaki gibidir:

Toplam 100 puan (nihai puan) üzerinden:
➢
➢

Akademik başarı düzeyi (GANO)
Dil düzeyi

: % 50
: %50

Nihai puan üzerinden

➢
2

Şehit ve gazi çocuklarına2: +15 puan

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

➢
➢
➢
➢

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla): + 10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu3 Kapsamında haklarında korunma, bakım veya
barınma kararı alınmış öğrencilere
: + 10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma : - 10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)
: -10 puan

•

24 Mart 2018 (Cumartesi) tarihinde yapılacak olan Erasmus İngilizce Sınavına
başvuruda bulunup mücbir bir sebep olmaksızın sınava girmeyen öğrencilerden
yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde
ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülecektir.

•

Nihai puan sonuçları 29 Mart 2018’de web sayfasında duyurulacaktır.

•

Öğrencilerin Üniversite tercihlerini en geç 18 Nisan 2018 tarihine kadar yapmaları
gerekmektedir. Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre Erasmus Koordinatörlüğü
tarafından bu nihai puan üzerinden Merkezi olarak yapılacaktır.

•

Öğrencilerin, tercihlerini belirlerken öncelikle ilgili üniversitenin eğitim dilini göz
önünde bulundurarak, gerekli araştırmaları ilgili üniversitenin web sayfasından
yapmaları önerilmektedir. Doğru yerleştirme yapabilmemiz için bu son derece
önemlidir.

•

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversiteler ve bölümlerinin listesi için aşağıdaki
linki inceleyebilirsiniz:

http://www.medipol.edu.tr/Sayfa/1004/Erasmus-Programi/Anlasmali-Universteler.aspx

ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları
halinde önceliklendirilir.
3
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.

İLETİŞİM İÇİN:
Kavacık Kuzey Yerleşkesi A Blok-3. Kat Uluslararası Ofis
Telefon: 0216 681 51 00 Dahili: 5187-5189
E-posta: uofis@medipol.edu.tr
Erasmus Kurum Koordinatörü

: Doç. Dr. Ali BÜYÜKASLAN

Uluslararası Ofis

: Kevser MERCAN
: Merve YILMAZ
: Dilan GÜRGÜR

