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Era.mus+ (KA!03) Programl kapsamında, 20l9-2020 Akademik Yılında yun dışında öğenim görmek ve staj yapmai üzere öğrenciıer seçilecektir. ogrenci ö5enimHarekctıiliği iÇin Üniversiıe gerEıinde toplam 80 (scksen), staj Harcketliljği için ise üniversirc .enelinde top]am 30 1oruz.1 ogrencinin Asi] Aday olarak belirlenmesi
planlanmaktadır. Aşağıd a belfuilen ''1!pLE!§g!§,p9ş!gr!!!!94g!Lne uygun olan öNLisANs (sad€ce st j; sıdece Çine MYo ogrenciıerı aiğrenim velv€ya §tajabaŞvurabilir) Ve LisANs, LisANsÜSTt'' öğrenciıeri: o6lM/2ol9 cumanesi Günİ saeı 23i59,a İadır inlemet üzerjnden online (hılrrs://obisncl.adu.edu.lr) o|arak
başvuru yapabileceklir.

Erasmus+ 2oıg-2020
ERAsMUs+(KAl03 ) PRo(;RAMI

tınl Yılı stn mvcS Hıı ili vu ru

ÖNEMLi NoTI Erasmus+ KA |03 Öğrcnci Ögrenim ve Staj Hareket]iliği Programı. YABANCI DiL ÖERENMI
yurtdlşında ö&enirn/stajInl sorunsuz yaf,abilecek derecede yabanct dil yğer]iliği bu|unması beklenmekledir.
A- Eru§mu§+ Gerıel Baş,ıIu KııŞulkırı

l_ Kay(lı ve lam zamanll ADÜ Öğrencisiolmak

stl

PRoGRAMü DEĞiLDiR. Aday öğrencinin halihazlrda

Nol: Yabancı Dil l|azlrllk veya Bi|in]sel l{azlrllk sınıflndaki ögrtrcilcr .t.]rasmus+ Progr
2- Ağ|rltklI Not onalaması şanını sağlamak (Ahlan derslerin de gösı€rildiği 8üncel transkript esas alın,r)

En Az (Önlisans, Lisans) 2.50/ 4.oo

En Az ( L isansiistü) 3.0o/ 4.oo

Not: ı00'|ük sisteme göre hazlrlanmıŞ transkripI §unulmasl halinde. asgari noı oria]aması şa.lıntn sağıanlp sağıanmadlğı Yükseköğreıim Kuruıu tarafindan
haA rlanan nol döniişüm çiz€lgesinde belirıiıen karşllıklar kulla.llarak tespiı ediljr.

3- Her Öğfenim kad€mesi (Önlisanvlisans/Lisansüstü) için azami yararlanma süresi 12 aydtr. Daha önc€den programdan yararlanmış Ve 12 ayı
tamamlamam|Ş öğr€rrciler ıekrar baŞvurabilirler (Bu toplan silrenin asgari 2 ayl Staj. asgari 3 ayl öğrenim faaliyeli olabilir). Diş Hekimliği, Tıp ve
Veteriner Fakültesi 

'isans 
öğrencileri için bu süre 24 aydır.

Efosmus+ BaŞvuru Belgeıefi

l"'Adıy Öğrenci Era§mu§+ onlin€ Başvuru Foİmu" , !ııtDs://obiİneı.aılııeılu.ıl irııeneı adüesırrden orr]irıe dotdıırulocakııl.
lşlüi'nfun ulünd ulııü ılclslolilı de gijsıeriklili ()nalı ıc lılttk lnl:alü)-'EİasnıIıs+ ()ntiııe Boşvıru Sisıemi'rre

2_ cüncel Trrnskfipı (()ğ€İ.,;
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Noı: Birim (igrenci işleri ollsindcn allnacak "()nayIl Transkript l}clgcsi"nin (I.LAK iMZALl) başvuru
zorunludur, oBIS üzerinden indirilen "REsI\fi Dl|Cll l)iIi" ibareli transkript yüklenildiği takdirde başv

(raral ıekrıl ilan ediJccckıil

ilcrsi1o tİhsi\ il.((,t ,ndan \)nrı laııi

csnaslndı sisıcmc

sa\ ll{c1ıkılr

yetlerden lb\dalanacak öğr§nci savı

yüklenmcsi

lslak imzalı
"Onaylü Transkıipt Belgesi'' başvuru süreci boyunca sak|anmalıdır

3- Son iıç |ııo aiı 'ADÜ Erosmııs+ yabancı Dıı yozılı Snav Sonucu' (yırse' (Btır:. nlaılıle F) - Erusmııs+ onıirre Başvrıru Sisıemi'rıe Puonı giilecekiı.,t- Dah, Önc€ Erasmu§'tan Yararlanmİ Belg€ si Naİse' - Efasmus+ onnrıe Boşvufu Sisİernı'ne yükıenecekıir.
5_ Eİgelıi B€lgesi (vı.sa) (oBis.e yükıü değilse birim Öğİenci işleri ile temasa 8eçiniz)
6- *hiı veGezi çocuklan için Kanlılayücü Belge (Varse) (oBiS'c yüklü değilse birim Öğrenci işıerii]e ıemasa geçiniz)
7- 2628 sayıh sosval Hizmeııer K,lnunu Kep§amlnda haklarlnde korunme, baklm veya bandma kararı aIündığlne ilişkin Kenltlaylcü B€lge (varsa)

(UiK'e €lden ıeslim ediniz)

Noı

geçi

c- Erüırmus+ s|aj H rckeıliliği Boş\uıu Koşulkııı, Hıbe 9e lfurrıQnjanhrl
l- "Sıaj"' bir yararlanıcınün programa kaIllan baŞka bir ülkedeki bir işietme veya organizasyon bünyesindeki mesl€ki eği(im alma ve/veya çalışfua deneyimi

kazanma sürecidir, Kurumlararasl anlaşmaya gerek yoktur.

2_ Erasmus+ Sıaj Hareketliliği için AKTS (EcTs) kredi yükü Zaru4L yokıüır

BaŞvrıru}a iıiŞkin 1üm bilgilcndirme e-posu yoluyla )raPılacak. başvurrıda sorun olması ha]inde öğrenci ile başka yollardan (lclefbn. mesai) ileıişinıe
lnreçeceklir

tl]u]:ı]

3- Erasmus+ Staj llareket|iliği'nde asgari süre 2 tam ıy ve a1ami süre ise ı2 tım aydtr.
4- Staj faaliyetinin' öğrencinin diPloma Programü iÇin zorunlu olmasi beklenmez. Ancak sl,j yapılacak ekonomik seklör, öğTencinin mevcuı mesleki eğitim

pİo8raml iıe ilgili bir sek!ör oImalldlr.

Mezun olacak durumdaki ögrenciler. mezun olduktan sonraki l2 ay içerisinde slaj l'aaliyetini 8erçekleştirebilir. öğrenci başvurusunun öğİenci m€zun
olmadan önce vapüımlş olmasl gerekif.

SeÇilen öğrencilcre, gidilen ülke|ere göfe be|irlerıen hibe miklarlanırca aylık maddi destek sağlanacakıır. Aır.ca yabanc, dil barai pu
}edek li§tcde k]llan öğrenciler maddi dcsa€kten feragat ed.rc}i faslıyetten hib€siz fa.ı,dalanabilme hıkk|na §ahiptir.
l-.rasmus],Slaj lIal.k.üJiliği içiı Seçilccek bplaın öğrcnci 5İ)l5l: .l.ür},i}e Ulusal n ian\l. tarafindan üniveniıcınizc tahsis edil§lrilec.k
Rekıi'rlülÇc atınn]lŞ i]rasDl!ls+ St'Çinı Ktııislonu ıoplanıı5ında aıünacak olan karara göre !g!4!!! olaruk belirIenmekledir. liiİk i!c Uıusaı Ajansl

sl. Asil v€ Yedek

5_

6-

7-

İnlnl gcçliği haİd(

hihg ,rüilaıoıuııı \l

Erasmus+ Staj Har€kelliliği iÇin ıahsis edi]ecek büıç€ açlklanınca}a kadar. hibeli öğrenci listesinde yer aIsa dahi lüm öğrenciler ..ADA Y.. slatt§ündedir
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Hibeli kontenjanlar taİsis edilirken, öncelikle heİ bir akademik birimden birer öğrencinin hibeli konlenjandan yarar]anmas| gözeıi]ir, Bu kriıerlere göre
yap|lan yerleŞtirmede, bir akademik birimde hareketlilikten yararlanmaya hak kazanabilecek koşullrrrı sağıayan herhangi bir öğrenci bulunmamasl
durumunda ise; geriye kaıan tüm

gözetilmeksizin dağıollr.

l0- Aynı bö]ümd€n iki ösencinin ayn' dilzeyde başarı göstermesi ve blümün kurumlararası anlaşmalar bakım|ndan konıenjan klsltl olması halinde öncelilq
sınlfl büyük olan öğr€nciye tanınlr. Ayn, slnıRa olmalan haıinde ise yaŞı küçük olana önce]ik ve.iıir.

ıl- BütÇe klslıı nedeniyle ve koŞul]arı sağıayan öğ,renci sayls|na bağIı olarak. her bir öğrencinin hibeye hak kazanmasl mümkün olmayabjlir_ Hibeli olarak
Erasmı]s+ Slaj Harekelliliği'nden yararıanmaya hak kazanmış öğrencilerimizin topıam staj sür€l€rinin tamaml değil. belli bir bölümü (azAmi 3 ay)
hibelendirilar.

l2- SeÇildiği halde Erasmus+ Sıaj Hareketliliği'ne katIlmakun vaz8cçen öğrenciler için fera8aı bitdirim sürcsi tanlnlr. Bu 5üre dahilinde feragal bildiriminde
bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus+ llarekeııiliği ba§vurusunda ..!q!g!.' düşürülür.

D- Emsmu§+ Öğr?ni,rı Hflrekeltitiği Bıışvunı Koşullon, Hib(! w Nonıenjonlü
l' ğrasmus+ Öğrenim Hareketliliği iÇin öğrencinin seçilmesi halinde. Erasmus+ ög.enim Hareketliliği,nden faydalanacagı ddnem itibaİiyle mezun olmak için

tizerinde en az 30 EcTs (AKTS)'Ijkders yükünün olma§l beklenİııcktedir.

2- Erasmus+ Öğr€nim Harekeüliliği.nde as8aıi süre 3 a.m ,y ve azami süre ise 12 ı.m ayd|r,

3- Mezun olmuş veya olacat öğreırciler öğrcnim harekeıliIiği faaliyeiinden vırırlınımaz
'ı- Eras'nus' öğrenci Öğrenim Ha.€ketliliği, Aydln Adnan Mender€s Üniversiıesi'nin var olan kurumlarafasl anla§malafl çerçcvesind€ gerçckltşlirilif. An|aşmalaı,

ljluslaftrasl l1işkilcr Koordinaıi'rliiğü (UiKrAl)ı] Iara\n,ı,s+ iIlealtl .ı\li . lrJJti 2ll1.1,2{l2(l l)iiDcnli ikiIi

9-

hibe]j kontcnianlar, ij&encilerin Erasmu§ toplam başarl puanl stralamaslna g6re ve akademik birim ayfimı

r liıki ılklanar3k inc!,lcnmelidİ

SağIlklı tercih yapabilm€k adına öğrencilerin, başvuru diinemi sona ermeden bölümlerine tanımIl anl§malar için gidecelıeri dönemin ya da dönem|erin son
b'Şvuru ve 8day gfut€rme tırih|erioi (nomineaion), ders uyumunu, der.lcran eğitim dilini ve istenen dil sertifikalannl araşhrıp ona gör€ tercih yapmalafı
gerekmekedir. Yaplaca}i ].anlı§ lercihlc.den iiğr€ncİ|er sorum|u olacalil|r.

puanInI geÇıiği hald€ J€det li§ıcde kalan öğr€nciler maddi deslekten ferıgat Cdcrck fssliy€ılen hibesiz fa!dal.nabiIme halklna §ahiptir.
6- Erasnusr ögrenim |Jarekelliliği için tahsis edilecek büıçe açıklanıncaya kadar. hibcli öğrenci listesinde ver alsa dahi lüm öğrencilcr ..l!!gt.. statüsündedir.

8- Aynl bölümden iki öğrencinin a}nl düzeyde başan gösıcnncsi ve bölümün kurulrllararası anIaşmalar balilmından konrenjan li|slıl olınasl halinde öncelik. slıtlfı
büyüı olan öğrcnciyc tanınır. Aynı sınılia olmalarl halinde isc }J§l küçük olana öncelik teriljr
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im Harekelliliği Asil l.istedcki D(ğiŞinle Adnv
elltkhri i lkc \( i ni!crüilr \linla ilanırcnciltrin (;id 3/tl5/2Ill9 lidari.ad tr/disili

rc iin Hıİckc(iiliği Asii l_is tedeki Değişime,{dıy
ite Atama llan Itiraz son Tarihrin Gidecekleri Ülk€ ve Ünivers l J/05/20l9 cdtr.1I

nirn Harek€tliliği Asil List€d€ki Değişime Aday
.ilerin I. TiJ 1/05/2019 dari.ad siliski

F- SEçiM VE DEĞERLENDiRME ÖLçÜTLf,Ri

BaŞVuru koŞullannl sağıayan Erasmus+ Programl Değisiminc Aday Öğf€nciler, lg/01/20|9-Clm^ günü ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu,nda düzenlenecek
olan 'Erasmu§+ YabAncl Dil (ingilizce/Franstzca/Almanca) Yazlıl stnavl'na girecekıerdir. Franslz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrenci]eri sadece ..Fransızca Yazllt

ıdroıilıt c_p0slı giindermOlcri gerckmcLlcdir)

20l9-2(l2{l Akr(l.nik Y'l''ADa] I,]rılsntus+ Yabİncı DiI Yıllll slnav|'I'ahın PUnnl' i|e ilgili 1ışığlda heliü.tilcİ hu§ıl§lan dikk ı lic
- Öğr€nim Hareketliliği iÇin ADÜ Erasmus+ Yrbancl Dil Yazllı slnavl Taban Püanl: 70/lo0 (Son ıç,rıla ail 70 puln ya Eeli AD.J Erasnus+ ya:ıll Slruı|ü

- staj Hırcketliliği iÇin ADÜ Erasmus+ Yıbancl Dil YazlIı Sınavı Tabİn Puanl:60/100 (Son üÇ jıla ail60 puan ve üzeri ADü Erasmür+ |azltı:j!nüü Sonücu)

Erasmus' Yrzr]l Yabancı Dil Sınav] için öğrencilerden ücrct allnmaz, Ancak sınava başVurup mücbir scbep olmaksüzln kalllmayan öğr€nciierden. herhancj bir
ha.ekeıliıiğe tekfar başVurmalan ha|inde. Drasm!§ PuanIa.ündan ..5_pg3g" düşürüiür.

Değerlendirüne:

ülIer ırhklı l'uan
%50

Dil İ?

,ı(ilü (en!!dli liğ i n b!l!!c k,ı mesi k
2828 Sıı]|h S,osJ,lıl IIia eıler Naıııııııü Ko?sonıLııla hııkhruıülu kofunırı.ı, bukn , vü boıınma karufı

Daha ön« !,urt ıuıma (hiheli w}a hib"siz) - ,1\, ı
ıılınııılaıı) ı l; ı,ı r hı ş,ınıuı ı lıııliıuq üı)r!!ü!!!!!|

ol nüı iilkc.l? harcketl

o1!-l"iün k&1! ü.\i iÇlri.]iükl. (öİİe imataj it)nmı

,%50

I I:ır( ld hald€ §üİesiltde fcra gat bildirimindt bulunmaksüZln hırekcll katllnıanılı

\, q/-10 ouar|

Ş?hiı w rüı.i C,ouıkla
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Iki hlr(k?Iilik lifunüıı, bilılııü o}lıı ıınno hqvunııı (ijİrcninirı ıer(.ih tıtiği hüüreka itil|ıü inı! uzatıDüa

eıliliğ? İeçilen ijğrcııcileİ iÇiıı: yükİüirğrcıim *Wumu taİarıılan hure*etlilikle itgiti otarak
ılüzqlc ü ıoplahtılurıı/eğiıimlerc mıızercısiz huıılırıüıma (öğrcncini Eİasmııs'a tekrul h.üşluümülsl

- Hem öğrenirn, hem staj faa]iyetine aynl zamanda başvuran bir öğrencinin her iki faaliyele de seçi]miş olması durumunda; "!!_pgg!'' azahmantn hangi faaliy€tte
uygulanacağüna ilişkin t€rcih dilekçesj aıınlr.

- Aynl Şekilde. Çift aİadalda öğrenim gö.en öğrenci]erin heİ iki dalda faaliyete başwrmasü durumunda. bu öğrcncilerden de..ı!_.p!4!.. azahmanln hangi dalda
yapıIacağüna ilişkin tercih djIekçesi alınır,

G- HjBE MIKTARLAN

Akademik l!Il içill iilke gruplan ve hibelerde değişiklik olması durumunda ui}( - ıDt] ıresqııts+ jntcırel sı!l'a§rnda iIan cdilccektil

Hayat pahahlığlna göre iilke
türleri IIareketlililrtc Mi§ıfi r olunan Ülkcl€r A}|ık Oğrcnci Avl,k oğrenci

rcnim Hibesi sli llibe(i
l. ve 2. Crup Program
ülkclcri

t}irlcşik Krallık. Daninıarka. FinIandiya. irlanda. isveç.
Lükseınburg. Norvcç. AIııanya_ Avusıur;-a. Belçika_ F

Izlanda. l-ih(cnşıavn.
ransa. Günc! Klbns, 500 600

HoIlanda. is a, iıaı Malta, Po(ekiz, Yunanistan
Bul8aristan, Çck C]umhuriyeli. Eslonya. Hlrvatisıan. L€tonya. LilVanla,
Macaristan. Makedonr-a. Polonya, Ron]an}a. Sırbistan. Slovakya. sloven},a,
l urk

Not: t- Üniversitemize YTB bu§lusu oıarak gelen ögrerci]er, 'Erasmus+ Programlan'na başVurmaları halinde başvuruları alınacak. hak kazandıklan takdird€
'Erasmus+ Harcketliliği'ne katülma]arına müsaade edileceklir, Ancak, bu ögrenciler Erasmus'a kat|ldıklaİ takdirde YTB bursunun kesileceğini bilerek Erasmus,a
katülmayl kabuI ettikIerine dajr bir beyan imzalayacaklardır.

2- Prografııar hakkında ayrlntıll bilgi aımak jçin UiK - ADÜ Era§mus+ inlernel sayfaslnda yer atan 2019-2020 Erasmus+ KAl0] Uvsulama El Kitahı.nl
okuvunuz.

J- Başvuru }apacak öğrencilcrin altıan ders Veyir derslerinin olırasl ba§ı,uruvı e ecl dcğildir
4- t]ilim oğrenci Işleri'ndcn ona}lI olarak alınIp lisleme yüklenccek transkriptlcrdeki not oılalamasln]n sistemde gözüken ona]amasr ile a},nI olmasüna

Dil sınavuııı gircceğini be.|uı, aılil' muzerclsiz girıııerrıe ( öğrencinirı Efa§mu§'a le*ıaf bur|u.mu§ı

3, Crup Program Ülkeleri ,]00
100

dikkıl ediljllelid]l

^4,
Jt w /?


