
                                                                                                   
 

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

2019-2020 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ KA107 

ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU 
 

 
                                         BAŞVURU İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 

Başvurular 13/05/2019’da başlayıp 27/05/2019 tarihi mesai sonunda (17:00) bitecektir. 

 

 Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Ziraat Fakültesi’nde 

okuyan öğrenciler başvurabilirler.  

 

 Örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Başvuracak öğrencilerin tam zamanlı 

öğrenci olması gerekmektedir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda 

öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz. 

 

 Lisans/Lisansüstü dil hazırlığı veya Bilimsel Hazırlık öğrencileri Erasmus programına 

başvuramaz. 

 

 Öğrenim hareketliliği için 2 adet, Staj Hareketliliği için 2 adet kontenjanımız 

bulunmaktadır. 

 

  

SEÇİMDE KULLANILAN ASGARİ ŞARTLAR 

 

 Erasmus programından hibesiz olarak yararlanmak isteyen öğrenciler hibeli olarak 

yararlanmak isteyenlerle aynı koşul ve şartlar tabidirler.  

 

 Başvuru için genel not ortalamasının Lisans için en az 2.20/4.00 veya 58/100 olması 

gerekirken; Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için ise en az 2.50/4.00 veya 65/100 

olması gerekir.  

 

 Öğrenim hareketliliği başvurusu yapacak öğrencilerin yeterli sayıda AKTS kredi yükü 

olması gerekir. Yani bir dönem için en az 20 AKTS’lik ders yükü olması beklenir.  

 

 Lisans öğrencilerinin başvurabilmeleri için en az 1 dönem öğrenim görmüş olmaları 

gerekmektedir. Lisans / Yüksek Lisans öğrencileri hazırlık sınıfında iken 

başvuramazlar. Ayrıca 7. ve 8. yarıyılda bitirme projeleri nedeniyle lisans 

öğrencilerinin Erasmus değişimine katılmaları bölüm Erasmus Koordinatörünün 

onayına bağlıdır. 

 

 Erasmus öğrencisi olarak seçilen her öğrenci, bu hakkını ilgili akademik yıl içerisinde 

kullanmak zorundadır. Herhangi bir nedenle Erasmus hakkından vazgeçen öğrenci, 



                                                                                                   
hakkını bir başka/sonraki akademik yıla devredemez. Yine de öğrenci bir kere daha 

Erasmus öğrencisi olmak için başvurabilir. Ancak, başvuru ve seçim sürecine tekrar 

tabi olur. 

 

 Erasmus Öğrenim/Staj Hareketliliği 2019–2020 akademik yılı başvurularını 

değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 

 

 Akademik Başarı Düzeyi : % 50 

 Dil Seviyesi          :% 50  

 

 Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim 

kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci 

hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı 

toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj 

ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE AĞIRLIKLI PUANLARI 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere 

+10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim 

kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen 

toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin 

Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

 

 Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim 

kademesinde gerçekleştirilen veya öğrenci hareketliği dışındaki hareketlilikler için 

uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi 

içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır. 

 Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat 

mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak 

kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 

puan” azaltma uygulanır.  



                                                                                                   
 Ülkelere göre öğrencilere ödenecek aylık hibe miktarları aşağıdaki gibidir: 

 

Ülke 

Hareketlilik 

Türü Kontenjan Süre 

Seyahat 

Hibesi 

Bireysel 

Destek 

(Aylık) 

Anlaşmalı 

Üniversiteler 

Anlaşmalı 

Bölümler 

Rusya Öğrenim 2 4 Ay 275 EUR 700 EUR 

Peoples' 

Friendship 

University of 

Russia 

Mühendislik, 

Ziraat  

Rusya Staj 2 2 Ay 275 EUR 700 EUR 

Peoples' 

Friendship 

University of 

Russia 

Mühendislik, 

Ziraat  

 

BAŞVURU BELGELERİ VE SEÇİM  

 

 Başvurular ücretsizdir. 
 

 Başvuracak adaylar aşağıda belirtilen formları tam ve eksiksiz olarak Erasmus 

Ofisindeki memura teslim etmelidir: 

o Başvuru Formu (1 adet) 

o İngilizce Öğrenci Belgesi  (1 adet) 

o İngilizce Transkript Belgesi (1 adet) 

o Varsa Dil Belgesi 

o Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet) 

 

 Başvuru yapan öğrenciler İngilizce Transkriptlerini ve Öğrenci Belgelerini 

13/05/2019 - 27/05/2019 tarihleri arasında öğrenci işlerinden alarak başvuru 

belgelerinin PDF çıktıları ile birlikte Erasmus Ofisine bırakacaklardır. LÜTFEN 

formu bilgisayar ortamında dolduralım. Form doldurulurken bir hata yapılmışsa bu 

form teslimi sırasında belirtilecek, formlar teslim edildikten sonra herhangi bir 

değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.  

 

 Başvuran bütün adayların 28/05/2019 tarihinde yapılacak dil sınavına katılmaları ya da 

YÖK’ün tanıdığı geçerli bir Dil Sınavı belgesini son başvuru tarihinden önce 

sunmalıdır. Öğrenci seçiminde Dil Barajı uygulaması bulunmakta olup detaylar 

aşağıdaki gibidir: 

o Lisans kademesindeki öğrenciler için 60 puan 

o Yüksek Lisans ve Doktora kademesi için 70 puandır.  

 

 2019-2020 Dönemi Erasmus Yazılı Dil Sınavı aşağıdaki tarihte Enstitüler Binası 

Sürekli Eğitim Merkezi (BÜSEM) eğitim sınıfında yapılacaktır. Sınav takvimi Yıl 

sonu sınavları ile çakışması durumunda değişiklik yapılacaktır. 

 

Dil Sınavı Takvimi Tarih  Saat 

İngilizce yazılı sınavı 28/05/2019 10.00 

 

 Detaylı bilgi Erasmus Fakülte veya Bölüm Koordinatörlerinden alınabilir. 



                                                                                                   
 

 Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili itirazlar için 

Erasmus ve ilgili Fakülte/Bölüm Erasmus koordinatörleri ile iletişim kurulup 

gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilir. Eğer bundan elde 

edeceğiniz sonuçtan memnun olmazsanız AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı’na (www.ua.gov.tr) başvurabilirsiniz. 

 

 

 

 
 

 

http://www.ua.gov.tr/

