
Koordinatör Bilgilendirme Toplantısı
25 Ekim 2019, 10:00

Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi

Erasmus+ Program kuralları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemleri, karşılıklı bilgi alışverişini kapsayan bölüm Erasmus Koordinatörleri toplantısı 

yapılacaktır.

Öğrenci Bilgilendirme Toplantıları

5 Kasım 2019, Salı

10:00-12:00 Davutpaşa Kampüsü, Kongre Merkezi

7 Kasım 2019, Perşembe

13:00-15:00 Beşiktaş Kampüsü, Oditoryum

Erasmus+ programı genel kuralları, başvuru şartları ve 2020-2021 başvuru çağrısına ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

Online başvuru

04-22 Kasım 2019

Erasmus+ Program Birimi web sayfasında yayınlanan Çağrı ve Başvuru Kılavuzu doğrultusunda başvurular online olarak alınacaktır. 

(http://www.erasmus.yildiz.edu.tr/haberler/427/2020-2021-Erasmus--KA-103-%C3%96%C4%9Frenci-%C3%96%C4%9Frenim-ve-Staj-Hareketlili%C4%9Fi-

Ba%C5%9Fvurular%C4%B1) 

Başvuru sistemi 22 Kasım, saat 16:30'da kapanacaktır.

Başvuran öğrencilerin ilanı 29 Kasım 2019 Erasmus+ Program Birimi web sayfasında ön başvuru yapan tüm adayların bilgilerinin bulunduğu bir liste yayınlanacaktır.

Başvurularla ilgili itirazların alınması 29 Kasım 2019- 02 Aralık 2019
Başvurusunu doğru bir şekilde yapmasına rağmen listede adı yer almayan öğrenciler, itiraz formu doldurarak erasmus@yildiz.edu.tr adresine iletmelidir. 

Bu tarihler dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvuran öğrencilerin listesinin nihai

Ilanı 6 Aralık 2019 İtirazlar değerlendirilerek nihai aday öğrenci listesi Erasmus+ Program Birimi web sayfasında yayınlanacaktır.

Yabancı dil sınavı ilanı 13 Aralık 2019
Ön başvurusu kabul edilen adaylardan yabancı dil sınavına girecek olanlar için  sınav yer ve zaman bilgileri Erasmus+ Program Birimi web sayfasında 

duyurulacaktır, kişiye özel bilgilendirme yapılmayacaktır.

Yabancı dil sınavı 21 Aralık 2019, Cumartesi Belirtilen tarih, yer ve zamanda yabancı dil sınavı (İNGİLİZCE) yapılacaktır.

Yabacı dil sınavı

sonuçlarının ilanı 25 Aralık 2019 Yabancı dil sınavı sonuçları Erasmus+ Program Birimi web sayfasında ilan edilecektir.

2020 Sözleşme Dönemi 2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-103 Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri Başvuru Süreç Takvimi



Yabancı dil sınavı ile

ilgili itirazların alınması 25-27 Aralık 2019 Sınav sonucunda maddi bir hata olduğunu düşünen öğrenciler itiraz formunu doldurarak erasmus@yildiz.edu.tr adresine başvuru yapmalıdır.

Yabancı dil sınav sonucu nihai listenin

ilanı 3 Ocak 2020 İtirazlar değerlendirilerek nihai sonuçlar Erasmus+ Program Birimi web sayfasında yayınlanacaktır.

AGNO'ların USİS’ten çekilmesi 3 Şubat 2020 Erasmus+ Program Birimi tarafından AGNO'lar merkezi öğrenci işleri sisteminden otomatik olarak çekilecektir.

Staj kabul mektubu teslimi 25 Şubat 2020 - 06 Mart 2020

Öğrenciler, uygun koşulları taşıyan kabul mektuplarını bölüm erasmus

koordinatörüne onaylattıktan sonra Erasmus+ Program Birimine teslim edecektir.

Kabul mektubu kriterleri: http://www.erasmus.yildiz.edu.tr/sayfa/KA-103-Staj-Hareketlili%C4%9Fi--Avrupa-Birli%C4%9Fi-%C3%9Clkeleri-/Genel-

Bilgiler/165 

Başarı puanlarının ön ilanı 7 Şubat 2020 Çağrı metninde yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda puanlar hesaplanarak Erasmus+ Program Birimi web sayfasında ilen edilecektir.

Çift başvuru puan kesintisi dilekçelerinin 

Erasmus Ofisine teslimi
08-10 Şubat 2020 Her iki faaliyet türüne (Öğrenim ve Staj) birlikte başvuran öğrencilerden, hangi faaliyet türü başvurusundan puan kesileceği konusunda dilekçe alınacaktır. 

Puan kesintileri sonrası başarı puanlarının 

ön ilanı
22-23 Şubat 2020 Değerlendirme kriterleri doğrultusunda uygulanan puan kesintileri de kapsayan başarı puan listesi yayınlanacaktır.

Başarı puanları ile ilgili itirazların alınması 22-23 Şubat 2020 Başarı puanı hesaplamalarıyla ilgili hata olduğunu düşünen öğrenciler itiraz formunu doldurarak erasmus@yildiz.edu.tr adresine başvuru yapmalıdır.

Başarı puanları nihai

listenin ilanı 25 Şubat 2020 İtirazlar değerlendirilerek nihai puan listesi Erasmus+ Program Birimi web sayfasında yayınlanacak

Üniversite

Yerleştirmelerin yapılması 02-06 Mart 2020 Üniversite yerleştirmeleri Bölüm Erasmus Koordinatörleri tarafından uygun görülen şekilde yapılacaktır. 

Yerleştirme listelerinin

ilanı 13 Mart 2020 Erasmus+ Program Birimi, puanlarına göre yerleştirilen adayların listesini web sayfasında ilan edecektir.



Değişiklik taleplerinin alınması Daha sonra ilan edilecektir.

Öğrenciler sadece bir defa değişiklik talebinde bulunabilir. Öğrenim faaliyeti için web sayfasında yer alan dilekçe ile başvurularını iletilmelidir.

Staj faaliyeti için ise değişiklik staj içeriği, kurum ve ülke ise 

Erasmus Bölüm Koordinatörü tarafından onaylanmış yeni kabul belgesi ile yapılmalıdır. Söz konusu değişiklik süreler ile ilgili ise koordinatör onayına gerek 

yoktur.

Oryantasyon – Bilgilendirme Toplanıları Yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir Faaliyet gerçekleştirmeye hak kazanan öğrenciler için Erasmus+ Program Birimi tarafından süreçle ilgili oryantasyon toplantısı yapılacaktır.

Dosya teslimi

Daha sonra ilan edilecektir.
Faaliyete başlamadan önce her Erasmus öğrencisi Erasmus+ Program Birimi web sayfasında detayları belirtilen evrakları Erasmus birimine teslim 

etmelidirler.

Yayınlanma tarihi : 11/10/2019

Güncellenme tarihi : 18/10/2019
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