
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

2019-2020 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI 

 
 04 Şubat -22 Şubat 2019  Başvuru Süresi 

 28 Şubat 2019  Yabancı Dil Yazılı ve Sözlü Sınavları (Sınav yeri ve saati ilan edilecektir.) 

 İki hafta içinde  Sonuçların İlan Edilmesi (http://www.erasmus.bilecik.edu.tr) 

 İki hafta içinde  BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (Tarihi, Yeri ve saati ilan edilecektir.) 

 YABANCI DİL SINAVI GENEL HÜKÜMLER: 
 

▪ Başvuru yapan öğrenciler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan yabancı dil 

sınavına girmeli (sınav sonucu verenler girmek zorunda değildir) ve 100 üzerinden en az 40 puan almalıdır. 

▪  Ekim 2017, Şubat ve Ekim 2018 tarihlerinde Üniversitemiz tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarına katılan ve 100 

üzerinden en az 40 puan alan öğrencileri sınava girmeden eski puan ile HAREKETLİLİĞE BAŞVURABİLİR. 

▪ Yabancı Dil Puanına sahip öğrenciler için (geçerlik süresi içinde alınmış, YDS, YÖKDİL) dil puanları Yabancı Dil 

Sınavı yerine geçecektir. Yabancı Dil Puanı barajı  40 puandır. (ÜDS  (son 5 yıl) ve YDS’den (son 5 yıl – Üniversite  

giriş sınavı değil), YÖKDİL’den alınmış olan puanlar geçerli olacaktır). Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (Bkz. ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu 2017) alınmış olan puanlar, ÖSYM 

tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir. Yabancı Dil Puanı barajı 40 puandır 
 

 GENEL HÜKÜMLER: 

 

▪ Mezun Durumda bulunmamak yani en az 30 AKTS’lik ders yüküne sahip bulunmak. 

▪ Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 

ay’ı geçilmeyecek olması. 

▪ Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; 

Lisans ve Ön Lisans öğrencileri için 2.20/4.00 

Lisans Üstü Öğrencileri için ise 2.5 / 4.00 olması gerekir. 

Alttan ders alması gereken öğrenciler de Öğrenim Hareketliliği’ne BAŞVURABİLİR. 

 
 GEREKLİ BELGELER 

 

▪ Başvuru Formu (Başvuru formu web sitemizde bulabilirsiniz.) 

▪ Güncel Onaylı Transkript Belgesi 

▪ Vesikalık Fotoğraf (1 Adet) başvuru formuna YAPIŞTIRILMIŞ OLACAK 

▪ Varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi ( Yabancı Dil Puanına sahip olan öğrenciler için geçerli) 

 

 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

2018 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvuruları değerlendirmede kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar 

şunlardır: 

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 

 
 

 BAŞVURULAR ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER OFİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR Detayları için lütfen web sitemizi ziyaret edin 

http://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/


BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

2018-2019 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI-2.ÇAĞRI 

 04 Şubat-22 Şubat 2019  Başvuru Süresi 

 28 Şubat 2019  Yabancı Dil Sınavı (Sınav yeri ve saati daha sonra internet sayfasında yayınlanacaktır) 

 İki hafta içinde  Sonuçların İlan Edilmesi (http://www.erasmus.bilecik.edu.tr) 

 İki hafta içinde 
 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (Tarihi, yeri ve saati daha sonra internet sayfasında 

 yayınlanacaktır.) 

 YABANCI DİL SINAVI GENEL HÜKÜMLER: 
 

▪ Başvuru yapan öğrenciler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan yabancı dil 

sınavına girmeli (sınav sonucu verenler girmek zorunda değildir) ve 100 üzerinden en az 40 puan almalıdır. 

▪ Ekim 2017, Şubat ve Ekim 2018 tarihlerinde Üniversitemiz tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarına katılan ve ve 100 

 üzerinden en az 40 puan alan öğrencileri sınava girmeden eski puan ile HAREKETLİLİĞE BAŞVURABİLİR. 

▪ Yabancı Dil Puanına sahip öğrenciler :ÜDS (son 5 yıl) ve YDS’den (son 5 yıl), YÖKDİL’den alınmış olan puanlar geçerli 

olacaktır. Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (Bkz. ÖSYM Yabancı Dil 

Eşdeğerlik Tablosu 2017) alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak 

kabul edilecektir. Yabancı Dil Puanı barajı 40 puandır 
 

GENEL HÜKÜMLER: 

▪  Öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır. 
 

▪ Faaliyet süresi 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir. Bununla birlikte, daha çok öğrencimizin staj hareketliliğinden 

yararlanmasını sağlamak üzere, Üniversitemizce hibe alınarak yapılabilecek azami staj süresi 3 ay ile sınırlandırılmıştır. 

 Erasmus 2018 sözleşme dönemi 30 Eylül 2019 tarihinde bitecektir. 

 

▪ Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm 

Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir 

 

▪ Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı 

geçilmeyecek olması. 

Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; 

Lisans ve Ön Lisans öğrencileri için 2.20/4.00 

Lisans Üstü Öğrencileri için ise 2.5 / 4.00 olması gerekir. 

 
GEREKLİ BELGELER 

▪ Başvuru Formu (Başvuru formu web sitemizde bulabilirsiniz) 

▪ Güncel Onaylı Transkript Belgesi 

▪ Vesikalık Fotoğraf (1 Adet) başvuru formuna YAPIŞTIRILMIŞ OLACAK 

▪ Varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Yabancı Dil Puanına sahip olan öğrenciler için geçerli) 

▪ işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren 

davet mektubu. ( Davet mektubu olmayan başvurular kabul edilmeyecek) 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

2018 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvuruları değerlendirmede kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar 

şunlardır: 

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 
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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 

 BAŞVURULAR ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER OFİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR 
 

Detaylar için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz http://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/

