
 

 

 
ERASMUS+ YABANCI DİL SINAVI  
 
 
- Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı, Sadabad Kampüsü - Kâğıthane’de 2 gün süresince gerçekleştirilecek 

olup öğrenciler aşağıda oturum olarak verilen tarih ve saatte sınava katılabilirler.  

 
 Oturum-1: 30.03.2017, Perşembe (Başlangıç Saati: 10.30) 
 Oturum-2: 30.03.2017, Perşembe (Başlangıç Saati: 15.00) 
 Oturum-3: 31.03.2017, Cuma        (Başlangıç Saati: 10.30) 

 
 
- Öğrencilerin yapılacak olan sınava sadece BİR DEFA katılma hakkı olup, yukarıda seçenek olarak verilen tarih ve 

saatlerin dışında sınava giremezler.   

 
- Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı Sadabad Kampüsünde gerçekleştirilecektir. KATILIMCI LİSTESİ ve SINAV YERİ 
BİLGİSİ için TIKLAYINIZ. 

 

Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı iki aşamadan oluşur;  
 

- Aşama 1: Yazılı Sınav – Dinleme, Okuma, Yazma, Dil ve Kelime Bilgisi becerilerini test eder  

(Yabancı Dil Puanına etkisi: %75) 

 

- Aşama 2: Sözlü Sınav – Konuşma ve iletişim kurma becerilerini test eder 

(Yabancı Dil Puanına etkisi: %25) 

 

ÖNEMLİ NOTLAR:   

 Katılımcı listesinde yer almayan öğrenciler sınava katılmaz. Online başvurusunu tamamlayıp 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı onaylı Transkript belgesini teslim ettiği halde listede bulunmayan 

öğrencilerin Uluslararası Ofise ile iletişime geçmesi gerekmektedir. 

 

 Öğrenciler sınav başlamadan en az 15 dk önce listede belirtilen sınav yerinde hazır bulunmalıdır. 

 

 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden yaralanmak isteyen öğrencilerin hem Yazılı hem de Sözlü 

sınava da katılmaları gerekmektedir. Herhangi sınav aşamasına katılmayan öğrenci ‘başarısız’ olarak 

açıklanacaktır. 

 

 Öğrenciler Yazılı Sınav ile Sözlü Sınava aynı gün girmek zorundadır.  

 

 Aşama 1’de gerçekleştirilecek yazılı sınavın süresi 90 dakikadır. 

 

 Sınav esnasında siyah kurşun kalem kullanılması gerekmektedir. 

 

 Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına katılacak öğrencilerin sınava öğrenci kimlikleri ile birlikte gelmeleri 

zorunludur.  

 
 

Sınava katılan tüm öğrencilere başarılar dileriz. 
 

ULUSLARARASI OFİS – ERASMUS+ 

 

 

 

http://www.nisantasi.edu.tr/fileex/duyurular/sinavyerilistesi30032017.pdf


 

 
 
ERASMUS+ FOREIGN LANGUAGE EXAM 
 

- Erasmus+ Foreign Language Exam will be held in 2 days at Sadabad Campus - Kağıthane. The 3 

options for the exam are given below; 

 Session-1: 30.03.2017, on Thursday (starts at 10:30 o’clock) 

 Session-2: 30.03.2017, on Thursday (starts at 15:00 o’clock) 

 Session-3: 31.03.2017, on Friday      (starts at 10:30 o’clock)    

 

- Students may only access the exam ONE TIME and they can not participate in the examination except for the 
dates mentioned above. 
 

- The Erasmus+ Foreign Language Exam will be held at Sadabad Campus. For the PARTICIPANT LIST and the 
DETAILS please CLICK HERE.  

 

The Exam comprises into two steps; 
 

- Step 1: Written Exam – testing Listening, Reading, Writing, Vocabulary and Grammatical Knowledge 

skills  

(Effect rate on Average score: 75%)  

 

- Step 2: Oral Exam – testing Speaking and Communication skills 

(Effect rate on Average score: 25%)  

 

IMPORTANT ITEMS ARE: 

 Students who are not on the participant list cannot attend the exam. The students who are not 

on the list even if they have already completed the online application form and submitted the Transcript 

of Records must contact with International Office. 

 

 Students should be in the classroom -which is mentioned on the list- minimum 15 min before the 

scheduled start time of exam. 

 

 Students should attend both written and oral exams. Otherwise, the students will be announced as 

‘failed’. 

 

 Student should take both written and oral exams in the same day. 

 

 The written exam, the first session, takes 90 minutes. 

 

 Students should use black coloured pencil in the exam. 

 

 Students should bring their own University ID card to the Erasmus+ Foreign Language exam. 

 

 

We wish all our students for success in the exam. 
 

INTERNATIONAL OFFICE – ERASMUS+ 

 

http://www.nisantasi.edu.tr/fileex/duyurular/sinavyerilistesi30032017.pdf

