2017-2018 Bahar Dönemi
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
Başvurusu
BAŞVURU TARİHİ
15 Eylül-4 Ekim 2017

BELGE TESLİM TARİHİ
25 Eylül-4 Ekim 2017

Başvuru Belgeleri:
• Transkript (15 Eylül ve sonrasında alınmış güncel transkript),
• Başvuru Formu (İlgili Erasmus+ Koordinatörü tarafından imzalı),
• Dil Yeterlilik Dilekçesi (Uluslararası Değişim Programları İçin Yabancı Dil Sınavı veya Y.D.Y.O. Yeterlik sınavı dışında kalan ve

Anadolu Üniversitesi Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosunda yer alan sınavların (YDS, TOEFL, YÖKDİL vb.) puanlarından birini kullanmak
isteyen başvuru sahiplerinin dilekçe ile birlikte ilgili sınav sonuç belgesini de teslim etmesi gerekmektedir.)

Programa katılım ölçütleri;

Anadolu Üniversitesi
örgün (İkinci Öğretim
dahil) programlarından
birine kayıtlı olmak, mezun
durumunda olmamak ve
Anadolu Üniversitesi’nde
(Hazırlık hariç) ilk yarı
yılı tamamlamış olmak.
(Yüksek lisans ve doktora
öğrencileri ancak tez
döneminde programdan
faydalanabilirler.)

Mevcut öğrenim kademesi
içinde daha önce
Erasmus+ faaliyetlerinden
yararlanılmışsa, yeni
faaliyetle birlikte toplam
yararlanma süresinin 12
ayı geçmemiş olması.

Yeterli kümülatif
akademik not
ortalamasına sahip olmak;
Lisans ve ön lisans için en
az 2.20; yüksek lisans için
en az 2.50; doktora için en
az 3.00

Yeterli yabancı dil puanına
sahip olmak; Yabancı Diller
Yüksek Okulu tarafından
yapılan “Uluslararası
Değişim Programları İçin
Yabancı Dil Sınavı”ndan
en az 55 puana ya da
eşdeğerliği kabul edilen
sınavlardan en az 55’e denk
puana sahip olmak.

Kümülatif akademik not
ortalaması ve yabancı
dil sınavı puanına göre
oluşturulan Erasmus+
sıralama puanının en
az 55 olması. Erasmus+
sıralama puanı, genel not
ortalamasının %50’si ve
yabancı dil puanının %50’si
alınarak oluşturulmaktadır.

• Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik
başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan düşülecektir.
• Engelli öğrencilerin (durumlarını belgelemeleri kaydıyla) Erasmus+ sıralama puanlarına 10 puan ve şehit ve gazi çocuklarının (durumlarını belgelemeleri kaydıyla) puanlarına 15 puan eklenecektir.

•
•
•

DİKKAT!

Hibeli olarak programdan faydalanacak öğrenci sayısı Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek bütçe doğrultusunda belirlenecektir.
Programdan hibeli ya da hibesiz yararlanacak toplam öğrenci sayısı var olan anlaşmalarda tanımlanan kontenjanlar ile sınırlıdır.
Hibeli olarak programdan yararlanacak öğrenci sayısını gösteren tablo, programdan hibeli ya da hibesiz yararlanacak öğrenci kontenjanını
gösteren anlaşma listesi, gidilecek ülkeye göre verilecek aylık hibe miktarları ve başvuruyla ilgili detaylı bilgi için: uib.anadolu.edu.tr

Bu Proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında ve
Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmektedir. Ancak burada yer
alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

