Öğrenci Seçim Kriterleri








Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim
kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak
Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde
(birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam
zamanlı öğrenci olması
Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının
asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması
İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin genel akademik
not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması
Erasmus Dil sınavı: Yabancı Diller Yüksekokulu veya Rektörlük Okutmanları
tarafından yapılır. (Baraj 50 puandır)

Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, Yök’ün not dönüştürme
tablosu dikkate alınarak yapılacaktır.
Değerlendirme Ölçütleri
Öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve
ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi : % 50
Y. Dil puanı : % 50
Daha önce faaliyetten yararlanmış öğrenciye olumsuz etki: -10 puan
Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en
yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle
gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dahilinde seçilir.
ÖNEMLİ HUSUSLAR


Erasmus Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis
edilen bütçe belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. Başvuru
sahibi, seçilmiş olarak ilan edilse dahi yukarıdaki koşul sağlanıncaya değin
adaydır.Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler
Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.
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Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) sözkonusu
hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir
ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz.
Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık
sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi
durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide
bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep
olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan
hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar
Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.
Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine
getirmeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi),
öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.
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