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2020-2021 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ 

HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU 

ERASMUS+ STUDY AND TRAINEESHIP MOBILITY APPLICATION ANNOUNCEMENT 

FOR 2020-2021 ACADEMIC YEAR 

BAŞVURU TARİHLERİ:  

Başlangıç: 24 Ağusutos 2020, 17:00 –  Bitiş: 18 Eylül 2020, 17:00 

DATE OF APPLICATION:  

Begins: 24th of August, 2020, at 17:00  – Ends: 18th of September, 2020, at 17:00 

Seçim Sonuçlarının İlanı: 25 Eylül 2020 

Announcement of the Election Results: 25th of September, 2020 

Seçim Sonuçlarına İtiraz Süresi: 28-30 Eylül 2020 

Period for Plea: 28th-30th of September 2020 

Feragat Süresi: 28-30 Eylül 2020 

Waiver Period: 28th-30th of September 2020 

KONTENJAN 

Quota 

Öğrenim Hareketliliği Sayısı: 23 

Study Mobility: 

Staj Hareketliliği Sayısı: 12 

Traineeship Mobility: 12 

SINAV TARİHLERİ: 

İngilizce Yeterlilik Yazılı Sınav Tarihi ve Saati: 21 Eylül 2020, 12:00  – Sanal Kampüs* 

English Proficiency Written Exam Date and Time: 21st of September 2020, 12:00 – Virtual Campus* 

İngilizce Yeterlilik Sözlü Sınav Tarihi: 22 Eylül 2020 – Sanal Kampüs** 

English Proficiency Speaking Exam Date and Time: 22nd of September 2020 – Virtual Campus** 

*Sanal kampüs üzerinden yapılacak olan sınavlarda öğrencilerin sınav süresi boyunca kameraları açık

olmalıdır.

*In the exams to be held on the virtual campus, the cameras of the students must be open during the exam.

** Sözlü sınav, başvuru sayısına bağlı olarak farklı oturumlar halinde yapılacağı için sınav saati daha sonra 

ilan edilecektir. 

** Since the speaking exam will be held in different sessions depending on the number of applications, the exam 

time will be announced later. 
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- Örnek sınava ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

- Please CLICK to download sample English Proficiency Exam. 

 

BAŞVURU ŞARTLARI - ELIGIBILITY CRITERIA: 

1) Ön lisans ve Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak, 

            Minimum GPA of 2.20/4.00 for undergraduate students, 
 

2) Lisansüstü ve Doktora öğrencileri için minimum 2.50/4.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmak, 

            Minimum GPA of 2.50/4.00 for graduate students, 

3) Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması (1 akademik yıl için  60 AKTS), 

Having a sufficient number of ECTS credits for study mobility (60 ECTS for an academic year), 

 

4) Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olunması ve Erasmus değişim programının gerçekleşeceği dönemde 

mezun durumda olunmaması, 

Must be a full time registered student and must not be graduating during the semester that the student 

will be on Erasmus Exchange. 

 

5) Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde 

yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 

12 ayı geçmemesi, 

If the student has benefited from higher education mobility activities (Erasmus + and Lifelong Learning 

(LLP)) during his/her within the current education level, the total duration should not exceed 12 months 

with the new activity.    

 

6) Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz. 

Students who suspend study cannot benefit from the mobility. 

 

7) Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler 

öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. 

Graduated students and students in the first year of associate and undergraduate programs cannot 

benefit from the study mobility activity. 

 

BAŞVURU PROSEDÜRÜ - APPLICATION PROCEDURE: 

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları 2 aşamada tamamlanır: 

Students must submit the applications in two steps: 

• AŞAMA-1: 24 Ağustos 2020 – 18 Eylül 2020 tarihleri arasında ONLINE başvuru yapılmalıdır. 

Başvuru sistemi 18 Eylül 2020 tarihi saat 17:00 itibariyle kapanacaktır. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Online Başvuru Formu için TIKLAYINIZ 

 

STEP-1: Students must fill ONLINE application form between the 24th of August, 2020 and the 18th of 

September, 2020. The application system will be closed on the 18th of September, 2020, at 17:00. 

Applications made after the specified date and time are not accepted. Please CLICK HERE for Online 

Application Form 

https://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/duyurular/sample_erasmus_exam.pdf
https://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/duyurular/sample_erasmus_exam.pdf
https://forms.gle/9nrB1Np1QKRANWAV8
https://forms.gle/9nrB1Np1QKRANWAV8
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Online Başvuru Formuna Dair Önemli Not – Important Note on Online Application Form 

- Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan Üniversite tercihleri önem sırasına göre yapılmalıdır. 

  For study mobility, University selections should be made according to the order of importance. 

- Öğrencilerin bölümlerinin anlaşmalı oldukları anlaşmalı kurumları incelemeleri, eğitim diline dikkat 

etmeleri, başvuracakları Üniversiteleri belirlerken web sitelerinden araştırma yapmaları ve son olarak bölüm 

başkanları ile görüşmeleri tavsiye edilmektedir. 

Students should check the partner universities' courses / program, language of instruction of the host Institutions 

and consult with their Head of the Departments about their university selections. 

- Online başvurunuzu tamamladıktan sonra partner üniversite seçimlerinizi değiştirmeniz mümkün değildir. 

Değişiklik talepleri mücbir sebepler dışında kabul edilmeyecektir. 

After the completion of online application, students cannot change their preferences. Change requests will not 

be accepted except for force majeure. 

- Başvuru formunu lütfen sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak doldurunuz. Eksik ve yanlış beyanda 

bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Please fill in the application form completely and as requested from you. Applications of candidates who make 

incomplete or misrepresentation will be deemed invalid. 

**Anlaşmalı kurumlar listesi ve kontenjan için TIKLAYINIZ. 

** For a detailed list of Bilateral Agreements and quota please CLICK HERE. 

• AŞAMA-2: Online başvuru tamamlandıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 

onaylı Not Çizelgesi (Transkript) belgesi en geç 18 Eylül 2020, Cuma saat: 17:00’ye kadar 

erasmus@nisantasi.edu.tr adresine mail olarak  gönderilmelidir. 

 

STEP-2: After the online application is completed, the Transcript approved by the Registrar's Office 

must be sent to erasmus@nisantasi.edu.tr by the 18th of September 2020, Friday, 17:00. 

 

SEÇİM KRİTERLERİ VE PUAN TABLOSU:  

SELECTION CRITERIA AND SCORE TABLE: 

KRİTER 
CRITERIA 

AĞIRLIKLI PUAN 
SCORE 

B1 seviyesinde dil yeterliliği isteyen üniversitelere yerleşmek isteyen 

yada staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için asgari 

yabancı dil puanı  
 

For the universities which require B1 level language proficiency exam 
score should be minimum 

60 
(100 üzerinden / out of 100) 

 

B2 seviyesinde dil yeterliliği isteyen üniversitelere yerleşmek isteyen 

öğrenciler için asgari yabancı dil puanı  

 

70 
(100 üzerinden / out of 100) 

 

https://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/international-file/bilateral-agreements2018.pdf
https://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/international-file/bilateral-agreements2018.pdf
mailto:erasmus@nisantasi.edu.tr
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For the universities which require B2 level language proficiency exam 

score should be minimum 

Akademik Başarı Düzeyi (GANO) 
GPA 

50% 

Yabancı Dil Puanı (%50 Yazılı, %50 Sözlü) 
English Proficiency Exam Score (50% Written, 50% Speaking) 

50% 

Şehit ve Gazi çocuklarına 
Child of a martyr or a war veteran 

+ 15  
(Puan / Point) 

Engelli öğrencilere (engelliğin belgelenmesi kaydıyla) 
Disabled students, (provided that the disability is documented) 

+ 10  
(Puan / Point) 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında 

korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere  

(Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım 

veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir) 
 

Students who are entitled to protection, care or shelter within the scope 
of Social Services - Law No. 2828 

(For prioritization, the student must submit a letter from the Ministry of 
Family and Social Policies which states that there is a protection, care 

or shelter decision under Law no. 2828) 

+ 10  
(Puan / Point) 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma 
Submitting an internship acceptance letter during application 

+ 10  
(Puan / Point) 

Daha önce Erasmus+ programlarından hibeli veya hibesiz yararlanma 
 

Having previously benefited from Erasmus+ programs with or without 

grant 

- 10 
(Puan / Point) 

Vatandaşlığı olunan ülkede hareketliliğe katılma 
Participating in mobility in the country of citizenship 

- 10 
 (Puan / Point) 

Hareketliliğe seçildiği halde feragat bildiriminde bulunmaksızın 

hareketliliğe katılmama 

(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) 
 

Not participating in the mobility without giving a waiver notification on 

time despite being selected for mobility (the point will be deducted for 

the next application) 

- 10 
 (Puan / Point) 
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Her iki hareketlilik türüne (Öğrenim ve Staj) başvurma 

(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) 

In case of applying for both mobility program (Study and Traineeship) 

(deduction will be prooced by the student’s choice) 

- 10
 (Puan / Point) 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Uluslararası Ofis tarafından 

düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama 

(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) 

For students who are selected for mobility: Not attending the meetings / 

trainings organized by the higher education institution regarding 

mobility without an excuse (applied if the student applies again to 

Erasmus + mobility) 

- 5
(Puan / Point) 

Online başvurusunu tamamlayıp yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına 

mazeretsiz girmeme 

(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) 

Not taking the language proficiency exam without an excuse (applied if 
the student applies again for Erasmus+ mobility) 

- 5
(Puan / Point) 

Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir 

Olunan Ülkeler 

Aylık Hibe 

Öğrenim 

(Avro) 

Aylık Hibe 

Staj 

(Avro) 

1. ve 2. Grup

Program Ülkeleri 

Birleşik Krallık, 

Danimarka, Finlandiya, 

İrlanda, İsveç, İzlanda, 

Lihtenştayn,Lüksemburg, 

Norveç, Almanya, 

Avusturya, Belçika, 

Fransa, Güney Kıbrıs, 

Hollanda, İspanya, 

İtalya, Malta,Portekiz, 

Yunanistan, 

500 600 

3. Grup Program

Ülkeleri

Bulgaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, 

Kuzey Makedonya, 

Polonya, Romanya, 

Sırbistan, Slovakya, 

Slovenya, Türkiye 

300 400 

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş 

seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir. 
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Önemli Not 

Yaşanan küresel pandemi nedeniyle, 2020-2021 akademik yılında Avrupa Birliği tarafından tavsiye edilen 

şekliyle uzaktan eğitim sistemi ile Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği mümkündür. Anlaşmalı olduğumuz 

birçok üniversite uzaktan (online) eğitim sistemini sağlayabileceklerini belirtmişlerdir. Seçim süreçlerinden 

sonra başarılı olup aday öğrenci olmanız durumunda, bu imkânı kullanabilmenizin olanağını, bölüm 

koordinatörünüz ile görüşerek ve de gideceğiniz üniversite ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Bu 

nedenle; 

• Belirlenen asgari süreler dahilinde yurt dışı eğitime sanal başlanıp, sonrasında fiziksel eğitime

geçilmesi  gibi karma hareketlilik mümkündür.

• Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince
bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.

• Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: bireysel destek hibesi verilmez. Ancak
hareketliliğin fiziksel olarak tamamlanacağı düşüncesiyle katılımcı tarafından yapılan harcamalar
3.a maddesinin II. bendine göre karşılanır. https://www.ua.gov.tr/media/ak5mb33d/corona-
virüs_sss_08-07-2020.pdf

• Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir. 3.c’deki kurallara

göre hibe verilir. https://www.ua.gov.tr/media/ak5mb33d/corona-virüs_sss_08-07-2020.pdf

• Her iki hareketlilik süresi için de (sanal ve fiziksel) öğrenim çıktılarının akademik tanınması

sağlanacaktır.

Important note 

Due to the global pandemic, Erasmus + Learning Mobility is possible with the distance education system 

as recommended by the European Union in the 2020-2021 academic year. Many universities which we 

have an agreement with have stated that they can provide online education. If/when you become a candidate 

student after the selection process, you can learn about the possibility of using this opportunity by contacting 

your department coordinator and contacting the university you are willing to go to. Therefore; 

• Hybrid mobility is possible, such as starting virtual education abroad within the specified

minimum periods and then switching to physical education.

• If the mobility is started online and is completed physically: no individual support is received

during the online mobility, but the usual individual support grant for physical mobility.

• Individual support grants are not awarded if the mobility started and completed online.

However, the expenses made by the participant with the thought that the mobility will be

completed physically, are covered according to the 2nd clause of the article 3a.

https://www.ua.gov.tr/media/ak5mb33d/corona-virüs_sss_08-07-2020.pdf

• The mobility can be started physically and completed online depending on the course of the

epidemic. Grant is given according to the rules in 3c.

https://www.ua.gov.tr/media/ak5mb33d/corona-virüs_sss_08-07-2020.pdf

• Academic recognition of learning outcomes (virtual and physical) will be provided for both

mobility periods.

Daha fazla bilgi almak ve gerekli belge teslimi için erasmus@nisantasi.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.  

For more information and required document delivery, you can send an e-mail to erasmus@nisantasi.edu.tr. 

Nişantaşı Üniversitesi – Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü 

Nişantaşı University – Erasmus+ Coordination Office 

mailto:erasmus@nisantasi.edu.tr



