
 

Sayfa 1 / 5 
 

 

 

2019-2020 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ 

HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU 

ERASMUS+ STUDY AND TRAINEESHIP MOBILITY APPLICATION ANNOUNCEMENT 

FOR 2019-2020 ACADEMIC YEAR 

 

BAŞVURU TARİHLERİ:  

Başlangıç: 06 Mart 2019, 10:00 –  Bitiş: 27 Mart 2019, 17:00 

DATE OF APPLICATION:  

Starts: 06th of March, 2019, at 10:00 a.m. – Ends: 27th of March, 2019, at 17:00 p.m. 

 

SINAV TARİHLERİ:  

İngilizce Yeterlilik Sınavı başvurunun kapanmasını takiben Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek olup 

sınav detayları başvurusunu tamamlayan öğrencilere e-mail olarak gönderilecektir. 

The English Proficiency Exam will be held in April following the closure of the application and the details will 

be sent to the students via e-mail who have completed their application. 

- 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 dönem için 30 AKTS), 

Having a sufficient number of ECTS credits for study mobility (30 ECTS for a semester), 

 

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 Erasmus + and Lifelong Learning (LLP) have benefited from higher education mobility activities 

within the current education level, the total duration of the new activity cannot be more than 12 months.     

https://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/duyurular/sample_erasmus_exam.pdf
https://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/duyurular/sample_erasmus_exam.pdf
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BAŞVURU PROSEDÜRÜ - APPLICATION PROCEDURE: 

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları 2 aşamada tamamlanır: 

Student must submit the application in two steps: 

 AŞAMA-1: 06 Mart 2019 – 27 Mart 2019 tarihleri arasında ONLINE başvuru yapılmalıdır. 

Başvuru sistemi 27 Mart 2019 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 March 06th, 2019 and March 27th, 2019. 

The online system will be closed on March 27th, at 17:00. Applications received after the deadlines will 

not be considered. Please CLICK HERE to apply.  

 

Online Başvuru Formuna Dair Önemli Not – Important Note About Online Application (!) 

- 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 to 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. Requests of change will not 

be accepted. 

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

bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Please complete all information requested on this form correctly. Incomplete or incorrect applications are will 

not be processed. 

 

**Anlaşmalı kurumlar listesi için TIKLAYINIZ. 

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

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi2SvKaBAJ3yI8VDt6oRA0yo1RYhmiKnAiYuzsahe_earM9Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi2SvKaBAJ3yI8VDt6oRA0yo1RYhmiKnAiYuzsahe_earM9Q/viewform?usp=sf_link
https://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/international-file/bilateral-agreements2018.pdf
https://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/international-file/bilateral-agreements2018.pdf
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 AŞAMA-2: Online başvuru tamamlandıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 

onaylı Not Çizelgesi (Transkript) belgesi en geç 27 Mart 2019, Çarşamba saat: 17:00’ye kadar 

Uluslararası Ofise teslim edilmelidir. 

 
STEP-2: After submitting the online application form Transcript of Records must be given to the 

International Office until March 27, 2019 at 17:00 p.m. which is approved by Students Affairs. 

 

SEÇİM KRİTERLERİ VE PUAN TABLOSU:  

SELECTION CRITERIA AND SCORE TABLE: 

KRİTER 
CRITERION 

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 or to 
participate traineeship mobility exam score should be minimum 

60 
(100 üzerinden / above 100) 

 

B2 seviyesinde dil yeterliliği isteyen üniversitelere yerleşmek isteyen 

öğrenciler için asgari yabancı dil puanı  

 
For the universities which require B2 level language proficiency, exam 

score should be minimum 

70 
(100 üzerinden / above 100) 

 

Akademik Başarı Düzeyi (GANO) 
GPA 

50% 

Yabancı Dil Puanı 
Foreign Language Exam Score 

50% 

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

+ 15  
(Puan / Point) 

Engelli öğrencilere (engelliğin belgelenmesi kaydıyla) 
For disabled students, (on condition for the disability to be 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) 
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Daha önce Erasmus+ programlarından hibeli veya hibesiz yararlanma 

(Her bir hareketlilik için) 
 

Had previously take part in Erasmus+ programs with or without grant 
(For each mobility program) 

- 10 
(Puan / Point) 

Vatandaşlığı olunan ülkede hareketliliğe katılma 
Going for mobility at a country where holds citizenship 

- 10 
 (Puan / Point) 

Hareketliliğe seçildiği halde feragat bildiriminde bulunmaksızın 

hareketliliğe katılmama 

(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) 
 

Although student selected for a mobility and decided to not to join 

program without waiver 
(the point will be deducted for the next application) 

- 10 
 (Puan / Point) 

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 selected students: If the students did not attend the orientation 
program which is organized by International Office without any excuse 

(the point will be deducted for the next application) 

- 5  
(Puan / Point) 

Online başvurusunu tamamlayıp yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına 

mazeretsiz girmeme 

(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) 
 

If student did not take Foreign Language Exam after completing the 

application form 

(the point will be deducted for the next application) 

- 5   
(Puan / Point) 
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Daha fazla bilgi almak ve gerekli belge teslimi için Nişantaşı Üniversitesi – Uluslararası Ofisi (Öğrenci 

İşleri yanı) sadece aşağıda belirtilen gün ve saatlerde ziyaret edebilirsiniz.  

To get more information and submit the required document you can visit Nişantaşı University – International 

Office (next to the Student Affairs) on mentioned date and hours given below;  

 

GÜN 
(DAYS) 

SAAT 
(HOURS) 

PAZARTESİ  
(MONDAY) 

09:00-10:00 14:00-15:00 

SALI  
(TUESDAY) 

09:00-10:00 14:00-15:00 

ÇARŞAMBA 
(WEDNESDAY) 

09:00-10:00 14:00-15:00 

PERŞEMBE 
(THURSDAY) 

09:00-10:00 14:00-15:00 

CUMA 
(FRIDAY) 

09:00-10:00 14:00-15:00 

 

NİŞANTAŞI UNIVERSITY – INTERNATIONAL OFFICE 

Maslak 1453 NeoTech Campus 

 

 


