
2013 – 2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi  

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği BaĢvuruları 

2013 – 2014 Akademik yılında Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliğinden 

faydalanmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları 05-21 Kasım 2013 tarihleri 

arasında alınacaktır.  

 

Öğrencilerimizin başvurularını yapmadan önce mutlaka Erasmus Öğrenci 

Başvuru/Değerlendirme/Seçim Takvimini incelemiş olmaları ve takvimde geçen 

tarihler ve faaliyetlere ilişkin güncel bilgileri http://www.intoffice.hitit.edu.tr/ web 

sayfamızdan takip etmeleri gerekmektedir.  

 

 

 

Lütfen baĢvuru yapmadan önce aĢağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz. 

 

BAġVURULAR ĠÇĠN GEREKLĠ ġARTLAR 

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla 

birlikte Hitit Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olmak. 

 Hitit Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, 

ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı 

öğrenci olmak. Tam zamanlı öğrenci, bir dönem için 30 ECTS kredisi ders yükü 

Tarih Açıklama Yer / Saat 

 

 

05-21 Kasım 2013 

 

Bu tarihlerden sonra yapılan 

başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

 

Başvurular fakülte / enstitü/ 

yüksekokul sekreterliklerine 

yapılacaktır. 

 

25 Kasım 2013  

Pazartesi 

 

Erasmus Yabancı Dil Sınavına 

Girecek Öğrencilerin İlanı 

www.intoffice.hitit.edu.tr 

adresinde ve bölüm 

panolarında duyurulacaktır. 

 

27 Kasım 2013 

ÇarĢamba 

 

Erasmus Yabancı Dil Sınavı Yer ve saat daha sonra ilan 

edilecektir. 

 

28-29 Kasım 2013 

PerĢembe-Cuma 

 

 

Erasmus Yabancı Dil Sözlü Sınavı  

 

02 Aralık 2013  

Pazartesi 

 

     Kazanan öğrencilerin ilanı 

 

www.intoffice.hitit.edu.tr 

adresinde ilan edilecektir. 

03 Aralık 2013  

Salı 

Kazanan öğrenciler için 

oryantasyon programı 

Yer ve saat daha sonra ilan 

edilecektir. 

 

08 Aralık 2013  

Cuma 

Gitmekten vazgeçen 

öğrencilerin haklarından 

feragat ettiklerini yazılı bir 

dilekçeyle bildirmeleri 

Uluslararası İlişkiler Birimi’ne 

teslim edilecek. 



olan öğrenci olarak belirlenmiştir. Tek dersi kalan ya da bu kredi yükünü 

tamamlamayacak olan son sınıf öğrencilerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır.  

 Ön lisans, lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora 

öğrencileri için; en az 2.5/4.0 genel not ortalamasına sahip olmak. Bu 

ortalamaların altında olan başvurular geçersiz sayılacaktır.  

 

ÖNEMLĠ NOTLAR: 

 Ön lisans ve lisans programlarının 1.sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus Öğrenci 

Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.  

 Erasmus programından yararlanmış öğrenciler, daha önce Erasmus değişimi 

yapmamış öğrencilerden kontenjan kalması halinde, hibesiz olarak bir kez daha 

Erasmus öğrencisi olabilirler. 

 

 Doktora programlarının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus Değişim 

Programından yararlanılamaz. 

 

a) Doktora yeterlilik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri için doktora 

yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde, 

b) Tez Önerisi Savunmasına girilmesi gereken son dönemde. 

 

 Disiplin cezası almış olmak veya alttan derse sahip olmak Erasmus Öğrenci 

Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.  

 

BAġVURU ESNASINDA TESLĠM EDĠLECEK BELGELER 

 

1. Başvuru Formu 

2. 1 Adet Transkript (Teslim edeceğiniz belgenin not döküm çizelgesi değil, kümülatif 

akademik not ortalamanızı gösterir transkript olduğundan emin olunuz)  

3. 1 Adet Öğrenci Belgesi 

 

Not:  

1. Yüksek Lisans öğrencilerinin Lisans mezuniyet transkriptleriyle başvurmaları 

gerekmektedir. 

2. Öğrenci, uygun görülen üniversiteleri başvuru formunda belirtir ve başvuru formu 

Erasmus Bölüm Temsilcisi tarafından imzalanır. 

 

3. BaĢvurularınızı kayıtlı olduğunuz akademik birim sekreterliğine Ģahsen 

yapmanız gerekmektedir. 

 

4. 2013-2014 akademik yılı bahar döneminde Erasmus Öğrenci Öğrenim 

Hareketliliği’nden faydalanmak üzere açılan kontenjanlar, önceki 

seçimlerin ardından kalan kontenjanları ve kalan hibeyi değerlendirmek 

amacıyla açılmaktadır. Bu nedenle, baĢvuruların ardından yapılacak olan 

değerlendirme ve yerleĢtirme sürecine iliĢkin belirtilmiĢ olan aĢağıdaki 

önceliklerin öğrencilerimiz tarafından dikkatle okunması gerekmektedir.   

 

 

 

 



DEĞERLENDĠRME ve YERLEġTĠRME: 

1. DEĞERLENDĠRME: 

 Ön Değerlendirme: Ön değerlendirme kriterleri, başvuru belgelerinin eksiksiz 

sunulması ve asgari şartların sağlanmasından oluşur. Başvuruda bulunan 

öğrenciler arasından uygunluk kontrolünden geçerek Erasmus Yabancı Dil Sınavına 

katılacak olan öğrenci listeleri web sayfamızda duyurulacaktır. 

 

 Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı 

puanlar aşağıdaki şekildedir; 

 

%50 Akademik baĢarı düzeyi + %50 Dil seviyesi = Toplam Erasmus Puanı 

 

 Yabancı dil sınavının %75’ lik kısmı yazılı (75 soruluk çoktan seçmeli),  %25’ lik 

kısmı sözlü sınav (speaking) olacaktır.  

 Başvuruda bulunan bir öğrencinin Erasmus Puanının hesaplanabilmesi için Yabancı 

Dil Sınavından (İngilizce Yazılı + Sözlü Sınav) en az 40 puan alması 

gerekmektedir. 

 

2. YERLEġTĠRME 

 

 Öğrenciler, Başvuru Formunda yapacağı üniversite tercih sıralamasıyla 

yerleştirileceklerdir. Öğrenciler, tercihlerini belirlerken öncelikle ilgili üniversite 

hakkında gerekli araştırmaları üniversitenin web sayfasından ya da bölüm 

koordinatörlerine danışarak yapmaları önerilmektedir. Erasmus Notları 

hesaplandıktan sonra başarı durumuna göre öğrenciler tercih ettikleri üniversitelere 

yerleştirilecektir. Doğru yerleştirme yapabilmemiz için bu son derece önemlidir. 

 

 Belirtilen kontenjanlara başvurularda daha önce hareketlilikten 

faydalanmamıĢ ya da ilk kez Erasmus Ġkili AnlaĢması’na sahip olan 

bölümlere öncelik verilerek yerleştirmeler yapılacaktır.  

 

 Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler 

arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı 

puanlar dikkate alınarak en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi 

olarak seçilmesi şeklinde gerçekleştirilir. 

 

 Öncelikli bölümler yerleştirildikten sonra bölümlerin daha önceki Erasmus 

programından faydalanan öğrenci sayıları ve ikili anlaşma sayıları dikkate alınarak 

eşit ve adaletli bir dağılım sağlanacaktır. 

 

 2013-2014 akademik yılı Erasmus Uygulama El Kitabı henüz Ulusal Ajans 

tarafından yayınlanmamıştır. O nedenle 2013-2014 akademik yılı için bir önceki 

senenin (2012-2013) değerlendirme ölçütleri ilan edilmektedir. Yeni uygulama 

el kitabı yayınlandığında herhangi bir değişiklik olması halinde bu 

www.intoffice.hitit.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 

 
 

 

 

http://www.intoffice.hitit.edu.tr/

