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1.Başvuru

.
.

Nasıl Başvurulur?

.

Değerlendirme

Kriterleri

Koşulları

Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.00/4.00

ya da 70/100,

Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5/4,00 ya da 751100 olması gerekmektedir.
Aday öğrenciler geçerli sayılmasını istedikleri yabancı dil puanlarının hangi nota eşdeğer sayılacağını
aşağıda verilen linkten kontrol edebilirler.

http://www.ydyo.hacettepe.edu.tr/yabanci

.

( Erasmus Programı için Başvuru,

diLesdegerlik.htm

i

Daha önce Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden faydalanmamış öğrenciler başvurabilirler.
Erasmus Programı için başvuracak öğrenciler, başvuracakları akademik yıl için geçerliliği olan İkili
Anlaşmaların kontenjanlarını göz önünde bulundurarak başvuruda bulunmalıdır. ( İkili Anlaşmalar)

Başvuru için Gerekli Belgeler

.

Erasmus Öğrencisi Başvuru Formu online başvuru için www.appabofisi.lıacettepe.edu.tr

tıklayınız.

Formu doldurduktan sonra çıktısını alıp bölüm koordinatörünüz ( yüksek lisans veya doktora öğrencisi
iseniz ayrıca enstitü koordinatörünüze) onaylattırarak ofisimize teslim ediniz.

.

.
.

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan ya da ilgili Enstitü Müdürlüğü'nden (yüksek lisans ve doktora
öğrencileri için) onaylı transkript belgesi.
Niyet Mektubu (Aday öğrenci mektubunda, "Program hakkında ne biliyor?", "Neden Avrupa'da öğrenim
görmek istiyor?" gibi soruları yanıtlamalıdır.) Niyet Mektubu Türkçe ve bildiği yabancı dilolarak ayrı
ayrı bir A4 sayfasını aşmayacak şekilde ve bilgisayar çıktısıolarak hazırlanmalıdır.
Var ise Yabancı Dil belgesi (Başvuru Formundaki yabancı dil ile ilgili kısım mutlaka doldurulmalıdır.)

Yabancı Dil Muafiveti Hakkında Önemli Not:
Başvuruda belirtilen Ulusal ve Uluslararası dil belgeleri veya hazırlık geçme notu olmayan tüm
öğrenciler Erasmus Dil Sınavı'na girmek zorundadırlar.

.
.
.

Erasmus Dil sınavı, 2 saat sürecek bir yazılı sınavolup tek oturumdan oluşacaktır.
Sınavda dinleme(listening)
bölümü olmayacaktır.
Sınav içerikleri için tıklayınız
İngilizce: http:/ fwww.ydyo.hacettepe.edu.trlsnv_orn/lng
150_snv_orn.pdf
Fransızca: lıttp:1 Iwww.ydyo.hacettepe.edu.trlsnv
_orn/Fra_snv _orıı...hazirlik.pdf
Almanca: http://www.ydyo.hacettepe.edu.tr/snv..orn/
Alm snv..orn.hazirlik.pdf

2. Değerlendirme

.
.
.

**

Kriterleri

Değerlendirmede; Genele Akademik Not Ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Puanının %50'si alınır. Bu
puanların ortalaması Nihai Puanı oluşturur.
Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre AB Ofisi tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak
yapılacaktır.
Önceki yıl veya yıllarda Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programına seçilmiş olduğu halde gitmekten
vazgeçen öğrenciler karşısında ilk defa başvuranlara öncelik tanınacaktır.

Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.

