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2016 - 2017 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI 

 

1. Erasmus programından yararlanmak isteyen öğrenciler en geç 10 Nisan 2017 saat 17.00’a kadar 
evraklarını Uluslararası Ofise teslim etmeleri gerekmektedir. 
2. Başvuru yapabilecek öğrenci kriterleri ve ilgili bölümleri aşağıdaki listede verilmiştir. 
Listede belirtilen bölümlerin dışındaki öğrencilerin ve belirlenen kriterlere uymayan öğrencilerin 
başvuruları değerlendirilmeyecektir. 
 
Öğrenim Hareketliliği Nedir? 
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile 
ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi, aynı 
akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine 
göre 3 dönem) olabilir.  
 
Başvuru Ön Koşulları 
 
1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, 
lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması 
 
2.  a-) Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.20/4.00 olması 
 b-) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması 
 
3. Öğrenim hareketliliği için: 30 ECTS kredi yükü olması 
 
4.  Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam 
sürenin 12 ayı geçmemesi 
 
Başvuru belgeleri: 
 
1. Öğrenci tarafından imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış “Başvuru Formu” 
2. Öğrenci işlerinden alınacak transkript 
 
Değerlendirme 
 
1. Erasmus+ öğrencisi seçilebilmek için, öğrencinin, üniversitemizde yapılacak olan İngilizce 
sınavından 100 üzerinden en az 50 alması gerekir. 
2. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuruları değerlendirilirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve 
ağırlıklı puanlar şunlardır: 
 
• Akademik başarı düzeyi (Genel Not Ortalaması) : %50 
 
• İngilizce sınavı dil puanı : %50 
 
• Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

• Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan 

• Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan 

• Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan 
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3. Erasmus+ öğrencisi seçilebilmek için, öğrencinin, gidilecek üniversitenin başvuru şartlarına 
uyması gerekir. 
 
4. Erasmus+ öğrenim hareketliliğine 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında kontenjanımız öğrenim 
hareketliliği için 14 öğrenci ve bir yarıyıldır. Öğrenim görme hareketliliğine sadece birinci sınıf örgün ve 
ikinci öğretim öğrencilerimiz başvurabilir. Avrupa Birliği Komisyonunun belirlediği kurallar çerçevesinde 
Uzaktan Eğitim öğrencileri programdan yararlanamaz. 
 
5.  Aday öğrenciler, başarı notu ortalamasına göre tercihlerine yerleştirilecek ve yedekler 
belirlenecektir. Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar aşamasında tüm başvuru sahipleri ile 
Seçim Komisyonu tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, 
şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilecektir. 
 

Önemli Not: Yabancı Dil Sınavı ve değerlendirme kriterlerini geçip geçerli bir not alan öğrenci  
İstanbul  Ayvansaray Üniversitesi’nin aday Erasmus öğrencisi olma koşulunu sağlayacaktır. Ancak 
aday öğrencinin aynı zamanda gideceği üniversitenin de başvuru şartlarını sağlaması 
gerekmektedir. Misafir edecek kuruluşun değerlendirmesinde ve nihai karar aşamasında Avrupa 
Birliği Komisyonunun belirlediği kurallar ve üniversitenin ayırdığı yabancı öğrenci kontenjanı 
önemlidir. 

OKULUMUZUN İKİLİ ANLAŞMASININ BULUNDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU 
LİSTESİ 
 

		 ORTAK	ÜNİVERSİTE	 ÜLKE	 BÖLÜM	 KONTENJAN	

1	 SRH Hochschule für Wirtschaft und Medien Calw* ALMANYA Basım	ve	Yayın,	Medya	ve	İletişim	 2	

2	 University of Goce Delcev Stip  MAKEDONYA Basım	ve	Yayın,	Medya	ve	İletişim	 2	

3	 University of Aegean YUNANİSTAN FVK,	RTP,	Medya	ve	İletişim	 2	

4	 Jagellonian University POLONYA Bilgisayar	Programcılığı	ve	İAT,	Medya	ve	İletişim	 2	

5	 School of Performing Arts  SLOVAKYA RTP	 2	

6	 Pan European University  SLOVAKYA Basım	ve	Yayın	 2	

7	 Universitatea Din Craiova  ROMANYA Basım	ve	Yayın,	Bilgisayar	Programcılığı	ve	İAT		 2	
*Başvuru önşartı olarak Almanca Dil Yeterliliği Gerekmektedir (en az B2 seviye) 
**Bilgisayar Programcılığı çerçevesinde BDTA Programı da değerlendirilecektir. 
 
Başvuru ile İlgili Önemli Tarihler: 
1. Erasmus Aday Öğrenci Bilgi Formunun Teslimi: 10 Nisan 2017 (en geç saat 17.00) 
2. Yabancı Dil Sınavına Girecek Öğrencilerin İlanı: 17 Nisan 2017 
3. Yabancı Dil Sınavı: 24 Nisan 2017 (Birinci ve ikinci öğretimler icin saat: 17.00, sınıf ayrıca 
belirtilecektir.) 
4. Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının İlanı: 28 Nisan 2017 
5. Mülakatlar: 2 Mayıs 2017 (Saat ve sınıf ayrıca belirtilecektir.) 
6. Sonuçların Açıklanması: 5 Mayıs 2017 
 
*Yoğunluğa göre Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nün tarihler konusunda değişiklik yapma hakkı 
saklıdır. Tüm duyurular web sitesi üzerinden duyurulacak olup; yer, gün ve saatlerde olabilecek 
değişiklikler için lütfen web adresimizi düzenli olarak kontrol ediniz.  
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2016 - 2017 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI 

 

1.  Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuruları iki aşamadan oluşur:  

İlk aşamada; başvuru belgeleri tamamlanmalı ve başvuru ön koşulları sağlanarak yabancı dil 
sınavlarında gerekli başarı notu alınmalıdır. Başvuru belgelerinin Uluslararası Ofis’e teslimi için 
son tarih 10 Nisan 2017, 17:00’dır. 

İkinci aşamada; birinci aşamayı başarıyla tamamlayan öğrencilerin staj yapacakları işletmeden 
alacakları Kabul Mektubunun 5 Haziran 2017 tarihine kadar Uluslararası Ofis’e teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

 
2. Erasmus Staj hareketliliği başvurusu tüm öğrencilerimize açıktır; birinci sınıf ön lisans 

öğrencileri yaz döneminde, son sınıf ön lisans öğrencileri mezun olduktan sonra staj yapabilirler.  
 

 
         Staj  Hareketliliği Nedir? 

 
Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki 
mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi 
olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin, öğrencinin 
diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin 
mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. 
Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. 

 
Başvuru Ön Koşulları 
 
1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, 
lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması 
 
2.  a-) Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.20/4.00 olması 
   b-) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması 
 
3.  Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam 
sürenin 12 ayı geçmemesi 
 
Başvuru belgeleri: 
 

1. Öğrenci tarafından imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış “Başvuru Formu” 
2. Öğrenci işlerinden alınacak transkript 

 
Değerlendirme 
 

1. Erasmus+ öğrencisi seçilebilmek için, öğrencinin, üniversitemizde yapılacak olan İngilizce 
sınavından 100 üzerinden en az 50 alması gerekir. 

2. Erasmus+  Staj Hareketliliği başvuruları değerlendirilirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve 
ağırlıklı puanlar şunlardır: 
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• Akademik başarı düzeyi (Genel Not Ortalaması) : %50 
• İngilizce sınavı dil puanı : %50 
• Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

• Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan 

• Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan 

• Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan 

3. Yabancı Dil Sınavı ve değerlendirme kriterlerini geçip geçerli bir not alan öğrenci İstanbul  
Ayvansaray Üniversitesi’nin aday Erasmus öğrencisi olma koşulunu sağlayacaktır. Erasmus+ Staj 
Hareketliliği’ne katılmaya hak kazanmak için staj yapılacak işletmeden Kabul mektubu alınmalı 
ve Uluslararası Ofis’e teslim edilmelidir. Kabul mektubu onaylanan öğrencilerin listesi 
Uluslararası Ofis tarafından ileri bir tarihte duyurulur.  

 
4.  Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar aşamasında tüm başvuru sahipleri ile Seçim 

Komisyonu tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, 
şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilecektir. 

 
 
Başvuru ile İlgili Önemli Tarihler: 
1. Erasmus Aday Öğrenci Bilgi Formunun Teslimi: 10 Nisan 2017 (en geç saat 17.00) 
2. Yabancı Dil Sınavına Girecek Öğrencilerin İlanı: 17 Nisan 2017 
3. Yabancı Dil Sınavı: 24 Nisan 2017 (Birinci ve ikinci öğretimler icin saat: 17.00, sınıf ayrıca 
belirtilecektir.) 
4. Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının İlanı: 28 Nisan 2017 
5. Mülakatlar: 2 Mayıs 2017 (Saat ve sınıf ayrıca belirtilecektir.) 
6. Sonuçların Açıklanması: 5 Mayıs 2017 (1. Aşama) 
7. Öğrenciler için Kabul Mektubunun son teslim tarihi: 5 Haziran 2017 
8. Sonuçların açıklanması: 9 Haziran (2. Aşama) 
 
*Yoğunluğa göre Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nün tarihler konusunda değişiklik yapma hakkı 
saklıdır. Tüm duyurular web sitesi üzerinden duyurulacak olup; yer, gün ve saatlerde olabilecek 
değişiklikler için lütfen web adresimizi düzenli olarak kontrol ediniz.  
 
 
 
 

	


