
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER BİRİMİ BAŞVURU

Detaylı bilgi için: uib.anadolu.edu.tr
“Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

2022 Proje Dönemi
2022-2023 Güz Dönemi
Başvurusu

Erasmus+ Öğrenim
Hareketliliği

Programı
Çalışma Takvimi

Tanıtım-başvuru afişlerinin web sayfasından duyurulması 17 Ocak 2022

Başvuran öğrencilerin genel not ortalamaları ANASİS’ten çekilerek güncellenecek ve başvurular için bu 
tarihteki puanlar geçerli kabul edilecektir.

22-23 Şubat 2022

Başvuru yapan tüm öğrencilerin listesinin (puan sıralama listesi), Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasında 
ilan edilmesi.

24-25 Şubat 2022

Başvuru sonuçlarına itiraz süresi; olası itirazların Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından kabulü ve değerlendirilmesi. 
(İtiraz dilekçeleri imzalanmak koşuluyla uib@anadolu.edu.tr adresine mail yoluyla gönderilebilir)

25 -28 Şubat 2022

İtiraz süresi sonunda nihai puan sıralama listesinin Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasında duyurulması1 Mart 2022

Eşleştirme sonuçlarının Bölüm Koordinatörlerine e-posta ile bildirilmesi2-4 Mart 2022

Eşleştirme sonuçlarının Bölüm Koordinatörleri tarafından onaylanarak e-posta ile Uluslararası İlişkiler Birimine 
iletilmesi

7-9 Mart 2022

Eşleştirme sonuçlarının Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) web sayfasında duyurulması10 Mart 2022

Nominasyon (aday gösterme) e-postalarının gönderilmesi11-14 Mart 2022

Öğrencilerin eşleştikleri kurumlara başvuru yapmaya başlamalarıNominasyon e-postalarının
alınmasını takiben

Birinci Oryantasyon Toplantısı (Başvuru süreci ile ilgili)
Not: Tarih, saat ve toplantı yeri ile ilgili bilgiler web sayfamızda ilan edilecektir.

Mart 2022

İkinci Oryantasyon Toplantısı (İçerik ilan edilecektir.)
Not: Tarih, saat ve toplantı yeri ile ilgili bilgiler web sayfamızda ilan edilecektir.

Nisan 2022

Üçüncü Oryantasyon Toplantısı (İçerik ilan edilecektir.)
Not: Tarih, saat ve toplantı yeri ile ilgili bilgiler web sayfamızda ilan edilecektir.

Mayıs 2022

Erasmus+ Bölüm Koordinatörleri ve/veya Koordinatör Yardımcıları tarafından, öğrenciler ile tercihleri 
hakkında ön görüşme yapılması. Partner kurumlar tarafından talep edilen dil yeterliliği gibi başvuru 
kriterlerine “detaylar” kısmında yer verilmektedir (İlgili kurumun Üniversitemize daha önceden bildirmesi 
durumunda). Fakat söz konusu kriterlerin her dönem değişebileceği göz önünde bulundurulmalı ve üniversite 
tercihleri, partner kurumun ilgili döneme ait başvuru kriterleri ve kurumların değişim öğrencileri için 
belirledikleri son başvuru tarihleri araştırılarak yapılmalıdır.

17 Ocak-21 Şubat 2022

ONLINE BAŞVURU TARİHİ
Başvurular http://app.uib.anadolu.edu.tr/tr/ linkinden online olarak yapılacaktır.
(Online başvuru sistemi 21 Şubat 2022, 14:00’a kadar açık olacaktır.)

17 Ocak 2022 tarihinden sonra alınmış transkript (anasisten indirilmiş) ve Üniversitemiz tarafından yapılan dil 
sınavı haricinde eşdeğerliği kabul edilen bir dil sınavı kullanılacaksa bu sınava ilişkin sonuç belgesinin başvuru 
tarihleri içerisinde (07-21 Şubat 2022) başvuru sistemine (http://app.uib.anadolu.edu.tr/tr/) yüklenmesi 
gerekmektedir. İlgili belgeleri yüklemeyenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır. (Dil sınavlarına ilişkin bilgi için: 
uib.anadolu.edu.tr)

07 Şubat-21 Şubat 2022


