2016 – 2017 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvurusu
(1 Şubat 2016 – 26 Şubat 2016)

Lütfen başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz.
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öğrencilerimizin başvuruları 1 Şubat-26 Şubat 2016 tarihleri arasında alınacaktır. 2016-2017
akademik yılında yapılacak olan öğrenci seçimlerine, yabancı uyruklu öğrencilerimiz de uyruklarına
ve daimi oturma izni sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla
katılabilirler.
Daha önce Erasmus öğrenim ya da staj hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerimiz lisans, yüksek
lisans ve doktora kademelerinde her bir kademe için faaliyetten toplam faydalanma süresi 12 ayı
geçmeyecek şekilde tekrar hareketlilikten faydalanabilirler. 2. kez faaliyete katılmak isteyen
öğrencilerimiz faaliyetten faydalanmamış öğrencilerle aynı seçim kriterlerine tabi olacaklardır.
Örneğin lisans öğrenimi sırasında bir kez Erasmustan faydalanmış ve 6 aylık değişim yapmış bir
öğrenci lisans öğreniminde diğer gerekli şartları sağlamak koşuluyla tekrar başvuru yapabilir ve 6
ay daha değişim gerçekleştirebilir.Ancak aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans/yüksek
lisans/doktora)

birden

fazla

kez

yararlanmak

üzere

başvuran

öğrencilerin

değerlendirilmesi toplam puanlarından 10 puan düşürülerek yapılacaktır.

Öğrenci bilgi sistemi üzerinden belirtilen tarihlerde başvuru yapan öğrencilerimizin başvuruları
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(önlisans/lisans:2.20/4.00 yüksek lisans/doktora: 2.50/4.00) geçerli olacaktır. Yeterli not
ortalaması olmadan başvuran öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. On-line başvuru
sistemi 26 Şubat 2016 tarihinde saat 17:00’da kapanacaktır. Öğrenci bilgi sistemi
üzerinde

başvurusunu

transkript

tamamlayan

teslim
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etmesine

birimimize

başvuru
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formu

ve
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Başvurmak için
• Lütfen 1-26 Şubat 2016 tarihleri arasında kendi kullanıcı adı ve şifrenizle gireceğiniz öğrenci
bilgi sistemi üzerindeki başvuru formunu tüm bilgileriniz doğru olacak şekilde dikkatlice
doldurunuz.
• Başvurunuzu yaparken genel not ortalamanızın yukarıda belirtilen GNO kriterine uyup
uymadığına dikkat ediniz. Başvuruda 2015-2016 güz dönemi ortalaması değil başvuru
yaptığınız anda geçerli olan mevcut genel not ortalamanız dikkate alınmaktadır.
• Başvuru formunu dikkatlice doldurduktan ve bilgilerinizi kontrol ettikten sonra online olarak
başvurunuzu tamamlayınız.

Başvuru Koşulları

Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilmeniz için bölümünüzün AB üyesi veya aday bir
ülkede yer alan, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili
bölüm ile Erasmus Kurumlararası Anlaşması olması gerekir. 2016-2017 akademik yılı için
mevcut Erasmus Kurumlararası Anlaşmalar, anlaşma kontenjanları, üniversite eğitim
dili vs. bilgilere ÖBS’de bölümünüzü seçtikten sonra sayfanızda görebilirsiniz. Yüksek
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ve

Doktora

öğrencilerimiz

kayıtlı
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anabilim

dalı

üzerinden

başvuruda

bulunacaklardır.
Anlaşması olmayan bölümlerden alınacak başvurular geçersiz sayılacaktır. Öğrencilerimizin ÖBS
üzerinden 1-26 Şubat tarihleri arasında yapacakları başvuru ön başvurudur. Genel not
ortalaması ve dil sınavından yeterli şartlara sahip öğrencilerimiz 28-30 Mart 2016 tarihleri
arasında yine ÖBS üzerinden kurum tercihlerini yapacaklardır.

•

2016/2017 akademik yılında "Erasmus ÖĞRENİM Hareketliliği" başvuruları
değerlendirilirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: *
• Akademik başarı düzeyi : %50
• Yabancı dil seviyesi : %50
2016-2017 akademik yılı Erasmus Uygulama El Kitabı henüz Ulusal Ajans tarafından
yayınlanmamıştır. O nedenle 2016-2017 akademik yılı için bir önceki senenin (2015-2016)
değerlendirme ölçütleri ilan edilmektedir. Yeni uygulama el kitabı yayınlandığında herhangi
bir değişiklik olması halinde http://int.kocaeli.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
• Genel not ortalaması önlisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve
doktora öğrencileri için 2.50/4.00’tür.
• Bu ortalamanın altında olan başvurular geçersiz sayılacaktır.
• Sözü edilen minimum ortalamalar elde ediliyorsa, alttan dersin bulunması öğrencinin
Erasmus'a başvurması için engel değildir.
• Yapılacak olan seçim 2016-2017 akademik yılı güz ve bahar döneminde değişiklik
yapmak isteyen öğrenciler için geçerli olacaktır.
• Erasmus’a başvuru aşamasında minimum eğitim sürelerini o akademik yılın sonunda
tamamlayacak öğrenciler (önlisans 2. sınıf, lisans 4 sınıf öğrencileri) artık yılda
faydalanmak üzere programa başvuru yapamazlar.

•

Başvuran tüm öğrencilerimiz ayrıca bir çağrı beklemeksizin, başvuruda tercih ettikleri
üniversitelerin Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim diline göre (2016-2017 akademik
yılında kullanılacak kurumlararası anlaşma verileri ve eğitim dillerine ilişikin bilgi web
sitemizde yayınlanacaktır) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan uygun dil
sınavına gireceklerdir. Başvuracağınız kurumların eğitim dilleri için ÖBS sayfanızda açılan
anlaşmaları control ediniz.

Tarih

Sınav

08 Mart

Yer
Umuttepe Yerleşkesi

İngilizce

2016
09 Mart

09 Mart

Umuttepe Yerleşkesi

13.00

YDYO
Umuttepe Yerleşkesi

Fransızca

2015

13.00

YDYO

Almanca

2015

Saat

13.00

YDYO

Sınav yeri, gün ve saatlerinde olabilecek değişiklikler için de lütfen web sayfamızı düzenli
olarak kontrol ediniz.
Not: Başvurunuzda hem eğitim dili İngilizce bir üniversite hem de eğitim dili farklı olan (örn,
Almanca) bir üniversite tercih ettiyseniz her iki dilde de sınava girmeniz gerekir.
Erasmus öğrenci seçiminde YDS,ÜDS,KPDS gibi dil sonuç belgeleri de kabul
edilmeyecektir. Başvuran tüm öğrencilerimizin YDYO’nun yapacağı sınavlara girmesi zorunludur.

Yabancı Diller Yüksekokul tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavının
barajı Enstitü/Fakülte ve Yüksekokul öğrencileri için 60, MYO'lar içinse 50
puan olarak belirlenmiştir.
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Eğitim dili İtalyanca ya da İspanyolca olan kurumlara başvuracak öğrencilerimizin, başvuru
tarihleri içerisinde(01 Şubat 2016–26 Şubat 2016) söz konusu dil ya da dilleri orta
düzeyde (B1) bildiklerini belgelemeleri halinde, bu öğrencilerimiz başvuru yapan ve
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değerlendirilecektir; ancak bu öğrencilerimizin de İngilizce dil sınavına girip geçer
not almaları zorunludur. Öğrencilerimizin başvuru tarihlerinden sonra getirecekleri
dil belgeleri ya da B1 düzeyinden düşük dil belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır
Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim dili İtalyanca ya da İspanyolca olan yükseköğretim
kurumlarına ait kontenjanların İtalyanca ve İspanyolca sertifika getiren öğrenciler tarafından
doldurulamaması durumunda isteğe göre tercih eden öğrencilerimiz bu kurumlara İngilizce
geçerli sınav notları ile seçilebileceklerdir. İtalyanca ya da İspanyolca eğitim veren kurumlara
giden öğrencilerin bu dillerde gidene kadar hazırlık yapması ve yurtdışına çıkmadan önce minimum A2 düzeyinde- dil sertifikalarını Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim etmeleri
gerekmektedir.
Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından,
Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak
en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak seçilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

2016-2017 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvuru süreci çalışma takvimine
lütfen

http://int.kocaeli.edu.tr

adresinden

göz

atınız.

DİKKAT! Erasmus

hibesi

Avrupa

Komisyonu

aracılığı

ile

Ulusal

Ajans

tarafından

sağlanmaktadır. 2016-2017 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı
yaklaşık olarak Haziran-Temmuz 2016 tarihlerinde netleşecektir. Ulusal Ajans tarafından
Üniversitemize

ayrılan

bütçenin

elverdiği

sayıda

öğrencimize

Erasmus

hibesi

tahsis

edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus hibesi belli olana
kadar hiçbir öğrenciye hibeli öğrenci olacağı garantisini sunmamaktadır.

