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-Daha önce ilan €dildiği gibi; aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan;

Başvuru Koşulları

doktora) kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak

stajlarını tamamlayabilirler.

3) Hazırlık sınıfinda okuyan öğrenciler programa başvuruda bulunamazlar.

alınmayacaktır.

5) Bölüm §taj zorunluluğu olmaksızın başvuru yapılabilir.

uyan diğer kuruluşlar olabilir. Staj s€ktörü ye konusu mevcut bölümü ile ilgili olmalıdır.

başvuruda bulunamaz.

me§l€ki faaliyetl€r olarak gerçekleştiriImeleri gerekmektedir.

9) Aynl öğrenim kademesi içinde daha önce Hayat boyu Ögrenme veyı Erasmu§+ kapsamında öğrenim veya staj harekettiliğinden yararlanmlş öğrencilerin akademik başarı ve
yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken daha önce faydalandığı her bir faaliyet için l0'ar puan azaltma yapılacaktır.

kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlt öğrencisi statüsünü taşımıyorlar§a Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

l l) Çift ana dalda öğrenim gör€n öğrenciler aynı başYuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.

vazg€çmeleri durumunda dağıtılamayan hibe miktarı, başka fakülte/bölümlere yine adil ve şeffaf bir şekilde dağıtı|abilir.

gündür. Feragat dilekçesi sitemizde bülunmaktadır.

ı4)Eksik evrakh Ye imzasz başvurular geçersiz sayllmaktadır. l5)Başvuru formlarında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz Sayllmaktadır.

3l Mayls 2020 tarihine dek hareketliIiklerini tamam|amaları gerekmektedir.

programdan yararlanmaya hak kazanmıştır. r=---- | .O l,ıa"S$'rr/
L-/



-Daha önc€ ilan edildiği gibi; Genel Bışan Puanı (GBP) ışağıdaki eşitlik ile hesaplanmıştır:
GBP: (G€nel Not ort. x 0.50) + (Yabancr Dil Yazıh slnavl x 0.40) sözlü Yabancl Dil sınav Notu
x 0.10)

-Duyuruda ilan edildiği gibi daha önce programdan yararlınmış olan öğrencil€rin g€nel başarı puanlarından l0 puan çıkarılmıştır.
-sözlü Yabancı Dil Slnav Notu, Yabancı Diller Yüksekokulu'nda görevti iki İngilizce öğretim görevlisinin birbirinden bağımsız olarak verdiği notların ortılamasıdır.

zoründadır. Ayrıca faaliyetten yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin davet mektuplarını iki ay içerisinde teslim etmeleri gerekınektedir.

amacrna ulaşmasr bakımından önemlidir.

etkil€yebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kura|lanna uygun bir şekilde verilmiştir."
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