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         AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ  

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

        E R A S M U S+ (KA103) PROGRAMI 

                     2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 

                                                        Yerleştirme Duyurusu 
 

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ KA103 Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yerleştirme Listesi, aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur: 
 

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ KA103 Öğrenim ve Staj Hareketliliği için Yerleştirme Listesi için tıklayınız. 
 

DİKKAT 

Başvuru duyurusuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir. Tüm aday öğrencilerin ilanı DİKKATLİCE okumaları önemle rica 

edilmektedir: 

http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=33363636 
 

A- Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Kriterleri 

a. Asil listede yer alan tüm öğrenciler ile programdan hibesiz faydalanmak isteyenler görüşmeye çağırılmış, yapılan yüz yüze 

görüşmeler sonucunda tercih sıralamalarına, anlaşma kontenjanlarına, anlaşmalarda belirtilen dil yeterliliği kriterlerine ve 

mevcut kurumlararası ilişkilere tabi kalınmak suretiyle yerleştirme yapılmış bulunmaktadır.  

b. Yüz yüze görüşmeye katılmayan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercihlerine göre yerleştirilmeye çalışılmış; bunun 

mümkün olmadığı durumlarda, daha önce belirtildiği üzere, öğrenim görmeye hak kazandıkları yükseköğretim kurumları 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü koordinatörlerince belirlenmiş bulunmaktadır.   

B- İtiraz 

Adayların yerleştirildikleri ilan edilen yükseköğretim kurumu hususunda itirazlarını, 14/05/2019-Salı günü mesai bitimine 

kadar Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne e-posta ile (erasmusogrenim@adu.edu.tr) bildirmeleri gerekmektedir. 

C- Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden Yararlanmaktan Vazgeçen Adayların Dikkatine 

Asil Listede yer almış ve bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeye hak kazanmış olmasına rağmen hareketlilikten 

yararlanmaktan vazgeçen adayların, vazgeçtiklerini 14/05/2019-Salı günü mesai bitimine kadar Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü’ne e-posta ile (erasmusogrenim@adu.edu.tr) bildirmeleri gerekmektedir. Vazgeçme durumlarını 

http://site.adu.edu.tr/uik/2019-20/9a-2019-20yerlestirme.xls
http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=33363636
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14/05/2019-Salı gününe kadar bildirmeyen öğrencilerin daha sonraki herhangi bir Erasmus+ Hareketliliği başvurularında 

toplam başarı puanlarından “10 puan” düşürülecektir. Bu, aynı zamanda yedek listede yer alan adaylara zamanında 

kontenjan ayrılabilmesi için önemli ve gereklidir.  

D- Yedek Listede Yer Alan Öğrencilerin Dikkatine 

a. Asil listede yer alıp programdan yararlanmaktan vazgeçen öğrencilerden boşalan kontenjanlar için, KENDİ 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKULUNDAKİ yedek liste öğrencilerine hak verilecektir. Söz konusu yedek liste öğrencileri 

15/05/2019-Çarşamba günü web sitemizden duyurulacak ve e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır.  

b. Asil listede yer almasına rağmen programdan yararlanmaktan vazgeçen adayların olması ve söz konusu adayların 

birimlerinde yedek aday bulunmaması halinde; kullanılamayan birim kontenjanı daha az sayıda öğrenci gönderen birimlerin 

yararına, Toplam Başarı Puanı sıralamasına göre kullandırılacaktır.    

E- Önemli Hatırlatmalar 

• Asil listede yer alan öğrencilerle SADECE e-posta yoluyla iletişime geçilecektir. Öğrenim Hareketliliği “Aday” 

öğrencilerinin program koordinatörleriyle yazışma e-posta adresi: erasmusogrenim@adu.edu.tr’dir.  

• Asil listede yer alsa dahi, Kurumsal Hibe tutarının Ulusal Ajans tarafından açıklanmasına kadar tüm öğrenciler 

ADAY statüsündedir. Kurumsal hibe tutarının Ulusal Ajans tarafından açıklanması için öngörülen tarih Ağustos 

2019 olmakla birlikte, kurumsal hibenin öngörülenden az olması halinde tüm öğrencilerin hareketlilikten 

yararlanmaları söz konusu olmayabilir.  
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