2017-2018 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
Başvurunuzu yapmadan önce lütfen okuyunuz!!!


Daha önce Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine Katılan Adayların Dikkatine!!

Daha önce Erasmus öğrenim 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 öğrencilerimizin almış
oldukları toplam puandan 10 puan düşülerek değerlendirme yapılacaktır.


Hareketliliğini Uzatmak İsteyen Adayların Dikkatine!!

Başvuru sırasında öğrencilerin 1 dönemlik başvuruları değerlendirilecek olup, daha sonra uzatmak
isteyen öğrenciler ofisimize e-mail aracılığı ile yeniden başvuruda bulunmak zorundadır.

BAŞVURU KOŞULLARI



Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilmeniz için bölümünüzün/programınızın AB
üyesi bir ülkede yer alan, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim
kurumundaki ilgili bölüm/program ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir .(2017/2018
akademik yılı Erasmus İkili Anlaşma Listesi tıklayınız.

Dikkat!!:Bazı üniversiteler dil sertifikası isteyebilir. Bunun için gitmek istediğiniz üniversitenin
Erasmus sayfasından bilgi edinebilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra mücbir sebep olmadığı sürece
üniversite değiştirme hakkınız bulunmamaktadır.



2017/2018 akademik yılında “Erasmus Öğrenim Hareketliliği” başvuruları değerlendirilirken
kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi
-Ağırlıklı Gene Not Ortalaması (AGNO): %50
Yabancı dil seviyesi
-T.C.Istanbul Bilim Üniversitesi Erasmus Dil Sınavı:%50

Erasmus öğrencisi seçilebilmek için gerekli olan genel not ortalaması önlisans ve lisans öğrencileri için
2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00’dır.Bu ortalamaların altında olan
başvurular geçersiz sayılacaktır.Belirtilen minimum ortalamalar elde edildiği takdirde, öğrencinin
alttan dersinin olması Erasmus’a başvurması için engel teşkil etmemektedir. İstanbul Bilim
Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı’ndan ise en az 60 puan almak gerekmektedir.
Ancak;




Değişimin gerçekleşeceği akademik yıl birinci sınıfta okuyan önlisans ve lisans öğrencileri
Erasmus öğrenim hareketliliğine 1. Sınıfın ilk dönem not ortalaması ile başvuruda bulunabilir,
ancak değişim başladığında 1. sınıf öğrencisi olmamaları gerekir.
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.

BAŞVURU BELGELERİ






Erasmus Programı Öğrenci Başvuru Formu (Başvuru Formu için Tıklayınız) (Başvuru belgesini
bilgisayarınıza indirip gerekli alanları bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurduktan sonra
çıktısını alabilirsiniz. Eksik ve elle doldurulmuş başvurular kabul edilmeyecektir.)
1 adet transkript/not belgesi (Öğrenci İşlerinden alınacak İngilizce Transkript)
Yabancı Dil Sınavı (İstanbul Bilim Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı)

Başvuru belgeleri başvuru tarihleri arasında EKSİKSİZ OLARAK doldurularak Erasmus Ofisi’ne teslim
edilecektir. Aksi halde başvurular geçersiz sayılacak ve dikkate alınmayacaktır. PROGRAMDAN
YARARLANMAK İSTEYEN TÜM ÖĞRENCİLER DİL BELGELERİNİ TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.

