2018-2019 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
ÖĞRENİM VE STAJ FAALİYETİ

Başvuru
Koşulları:

Başvuru Tarihleri:
Başvuru ŞekliYeri:
Yabancı dil
yeterlik:

Değerlendirme:

Kontenjan:
Hibe miktarları:
Süreç Takvimi:
Süreç Rehberi:

Öğrencinin YTÜ bünyesinde, örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya
üçüncü kademe) tam zamanlı kayıtlı öğrenci olması,
*Yabancı dil hazırlık/ Bilimsel Hazırlık öğrencileri başvuru yapamaz.
Birinci kademe (lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00
olması,
İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü (doktora) kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not
ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
Öğrenim hareketliliği için, öğrencinin faaliyeti gerçekleştireceği dönemde yeterli sayıda ECTS
kredi yükü olması (her dönem için 30 ECTS)
Staj hareketliliği için, öğrencinin seçilmeden önce staj yapacağı işletme tarafından kabul
edilmiş olması (minimum koşulları sağlayan Kabul Mektubu gerekli)
Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde
yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam
sürenin 12 ayı geçmemesi.
Başlangıç: 30 Ekim 2017
Bitiş: 17 Kasım 2017
Başvurular çevrimiçi alınacaktır. Başvuru kılavuzu için tıklayınız. (Kılavuz eklenecektir.)
Başvuru linki: www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr
Yapılacak olan yazılı yabancı dil yeterlik sınavından minimum 50 puan alınmış olması veya
Başvuru Kılavuzunda belirtilen geçerliliği kabul edilen sınavlardan denkliği belirtilen skorların
alınmış olması gerekmektedir. Detaylar için Başvuru Kılavuzunu inceleyiniz.
Akademik başarı düzeyi: %50 (100'lük sistem)
Dil seviyesi: %50 (100'lük sistem)
Şehit ve gazi çocuklarına (belgelendirmek koşulu ile): +15 puan
Özel ihtiyaç sahibi öğrencilere (belgelendirmek koşulu ile): +10 puan
Daha önce aynı öğrenim kademesinde yararlanılan her faaliyet için (hibeli veya hibesiz): -10
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10
Daha önce faaliyet gerçekleştirmek üzere seçildiği halde tanınan süre içinde feragatini
Erasmus Programı Birimi’ne tebliğ etmeyen öğrenciler: -10
Aynı dönem iki faaliyet için başvuran adaylar: -10
(Hangi faaliyet türünden puan kesintisi yapılacağı konusunda öğrenci tercihini dilekçe ile
belirtecektir.)
Detaylar için web sayfamızdaki İkili Anlaşmalar sekmesini inceleyiniz.
Detaylar için tıklayınız. İsteyen öğrenciler hibe almaktan feragat edebilir (Bknz. Başvuru
Kılavuzu).
Başvurudan faaliyet sonuna kadar izlenmesi gereken süreçle ilgili tarihler için tıklayınız.
Başvurudan faaliyet sonuna kadar izlenmesi gereken süreçle ilgili detaylar için tıklayınız.
Adres:

İletişim:

Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Erasmus+ Programı Birimi Davutpaşa Kampüsü Taşkışla Binası
A-1003, A-1004 34220 Esenler İstanbul
Telefon: 0 212 383 56 50 (Öğrenim)
0 212 383 56 54 (Staj)
E-posta: erasmus@yildiz.edu.tr (Öğrenim)
erasmus-staj@yildiz.edu.tr (Staj)

