2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
(2020-2021 Güz + Bahar Dönemi)
(2020 PROJESİ)
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI İNGİLİZCE DİL YETERLİLİK SINAV İLANI
Değerli Öğrenciler,

2020 Erasmus+ Değişim Programı İngilizce dil yeterlilik sınavı içinde bulunduğumuz
pandemi süreci dolayısıyla Mebis sistemi üzerinden online yapılacaktır.
Sınav 27 Temmuz 2020 Pazartesi saat 10:00-12:00 arasında gerçekleşecektir.
İstanbul Medipol Üniversitesi, öğrencilerinin etik olmayan hiçbir yola başvurmayacaklarından emin
olup, olağanüstü durumlarda haksızlıkların engellenmesi adına, sınav komisyonunda sınavda yazılı
bölümlerin başka birisine yazdırılmış olduğu ya da başka kaynaktan faydalanıldığı kanısı
oluştuğunda, sınav komisyonunun söz konusu öğrencinin üniversitemize davet edilip gözlem
eşliğinde tekrar sınava girmesini talep etme hakkı saklıdır.

2020 Erasmus+ Değişim Programı İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı, Üniversitemizin sınav
komisyonunun önerdiği kısıtlı süreli online sınav şeklinde uygulanacaktır. Buna göre,

•

27 Temmuz 2020 tarihinde saat 10:00’da MEBİS üzerinden sınav oturumu açılacaktır.

Tüm öğrencilerin sınav saatinden önce MEBİS erişimini sağlamış olmaları gerekmektedir.
•

Sınav soruları MEBİS üzerinden öğrenciye bir Word belgesi olarak sunulacak ve

öğrenci tarafından yine aynı Word belgesi üzerinde cevaplanacaktır. Öğrenciler, cevaplarını
saat 12:00 itibari ile tamamlamış ve sınav kağıtlarını (Word belgelerini) MEBİS üzerinde ilgili
alana yüklemiş olmalıdır. MEBİS sınav oturumu saat 12:00’da kapanacağından, daha sonra
cevap yüklemesi yapılamayacaktır. Bir öğrenci yalnızca bir adet belge yükleyebilir.

•

Sınav sonuçları MEBİS ortamında ilan edilecektir. Sınavı MEBİS’e yükleme talimatını

aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.
•

https://www.medipol.edu.tr/medium/document-file-6159.vsf

Sınav Kapsamı:
2020 Erasmus+ Değişim Programı İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı, verilen bir metinle ilgili
okuduğunu anlamaya yönelik soruların cevaplanmasını ve okuma metni ile bağlantılı bir
konuda bütünlüklü bir paragraf yazımını kapsamaktadır.
Sınav iki görevden oluşmaktadır:
1) Verilen metinle ilgili soruları yanıtlama (40 puan): Öğrenciye 1 (bir) adet okuma parçası
verilecek olup, öğrenciler bu metinle ilgili verilen soruları yanıtlayacaktır.
2) Paragraf yazma (120-150 kelime, 60 puan): Öğrenci, okuma metni ile ilintili olarak
verilecek iki konudan birini seçip, konuya uygun bir paragraf yazacaktır.

Önemli Uyarılar:
*Sınav esnasında kendi bilgilerinizi (ad, soyadı, öğrenci numarası, bölüm) cevap kağıdınızın
üst kısmındaki ilgili alana giriniz.
*Sınav esnasında başka bir şahıstan yardım almayınız veya intihal (eser hırsızlığı, internet
üzerinden kopyala yapıştır, başka birisine yazdırma vs.) yapmayınız. Sınav cevaplarınız intihal
programları ile kontrol edilecek ve sınavınızda intihal tespit edilmesi durumunda sınavınız
geçersiz sayılacaktır. Sınav komisyonunda sınavda yazılı bölümlerin başka birisine yazdırılmış
olduğu ya da başka kaynaktan faydalanıldığı kanısı oluştuğunda, sınav komisyonunun söz
konusu öğrencinin üniversitemize davet edilip gözlem eşliğinde tekrar sınava girmesini talep
etme hakkı saklıdır.
*Sınav Başlangıç ve Sınav Bitiş süreleri arasında sınava erişim sağlanabilir.

Sınav sonucunun açıklanması: 7 Ağustos 2020
Tercihler için son tarih : 21 Ağustos 2020 (Tercihler sonuçların açıklandığı ilanda yer alan
tercih formundan yapılacaktır.)

İçinde bulunduğumuz dinamik süreçten ötürü Erasmus+ hareketliliği hakkında en
güncel bilgiler resmi yollardan iletildikçe siz değerli öğrencilerimiz ile paylaşılacaktır.
Seçilen öğrencilerin hareketliliğe tercih ettiği üniversitede fiziken başlaması ilgilinin
Üniversitenin bulunduğu ülkenin uyguladığı yaptırımlar ölçüsünde değerlendirilecektir.
Yaşanan bu durumdan ötürü tercih edilen üniversitenin veya staj yerinin öğrenci
kabul edip etmemesi gibi etkenler söz konusu olabilir. Bu nedenle tercih edilen dönem ve
Üniversitenin önceden araştırılması önerilmektedir.

2020 Erasmus+ hareketliliğinin online eğitim olarak başlayıp salgının seyrine göre
fiziksel hareketliliğe çevrilmesi ya da online hareketlilik olarak tamamlanması konusu da
öngörülmektedir.
Bu ihtimallere ilişkin hibelendirme ise 8.7.2020 tarihli bilgilendirme kapsamında
aşağıdaki şekillerde olacaktır: (Hibe dağılımı sınavdan sonra ilan edilecektir)
a) Hareketlilik online başlayıp fiziksel olarak tamamlanırsa: online hareketlilik süresince
bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.
b) Hareketlilik online başlayıp online tamamlanırsa: bireysel destek hibesi verilmez.
c) Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre online tamamlanırsa: bu durumda
katılımcının yurtdışında kalsa da ya da yurda dönüş yapsa da misafir olduğu kurumun online
eğitimine devam ederek faaliyetini tamamlaması halinde yurtdışındaki faaliyet süresinin
tamamı hibelendirilir;
d) Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanırsa: olağan bireysel destek hibesi verilir.
e) Dersler online olarak ev sahibi ülkede alınırsa: olağan bireysel destek hibesi verilir.
Öğrencilerimizden sürecin şartlarını iyice değerlendirerek tercih yapmalarını,
tercihlerinin getirdiği olumlu/olumsuz tüm getirilerin sorumluluğunun bilincinde olarak karar
vermeleri tarafımızdan rica olunur.

**: (b ve c durumdaki öğrenciler için sonraki proje dönemlerinde başvuruda bulunmaları halinde -10
puan uygulanmayacaktır. )

Yukarıda belirttiğimiz kararlar AB komisyonu tarafından alınmış olup sürecin seyrine göre
değişkenlik gösterebilmektedir.

İletişim:
Erasmus Kurum Koordinatörlüğü
E-posta: erasmus@medipol.edu.tr

