Sevgili Öğrenciler,
Erasmus+ 2018-2019 Akademik Yılı Güz,Bahar ve Güz+Bahar Dönemi başvuruları 08 Ocak
2018 – 04 Şubat 2018 tarihleri arasında www.degisim.sakarya.edu.tr adresinden SABİS
kullanıcı kimliği ile online yapılacaktır. Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı 14 Şubat 2018’de saat
14:00’te yapılacaktır.

2018 – 2019 AKADEMİK YILI GÜZ,BAHAR ve GÜZ+BAHAR DÖNEMİ
ERASMUS+ BAŞVURU VE SÜREÇ TAKVİMİ

Başlangıç

Bitiş

Online Başvuru

08 Ocak 2018

Sınav Yerlerinin İlanı

09 Şubat 2018

Yabancı Dil Sınavı

14 Şubat 2018 Saat 14:00

Yabancı Dil Sınav Sonucu İlanı

16 Şubat 2018

Tercih Başvuruları

20 Şubat 2018

22 Şubat 2018, Saat; 23:59

Bölüm Başkanlıkları Onayı

23 Şubat 2018

26 Şubat 2018

Asil Yerleştirme Onayı

27 Şubat 2018

28 Şubat 2018, Saat; 23:59

Yedek Yerleştirme Sonuç ve Onayı 02 Mart 2018
Nihai Yerleştirme Sonucu İlanı

04 Şubat 2018, Saat; 23:59

04 Mart 2018, Saat; 23:59

05-06 Mart 2018 ( Karşı Üniversitelere Bildirim )

 Yukarıdaki duyuru ve işlemler degisim.sakarya.edu.tr adresi üzerinden, kişisel sayfanızdan
( SABİS Hesabı) takip edilecektir.

ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ
Kim-nasıl başvuru yapabilir?
Programa başvurmak isteyen tüm örgün eğitim öğrencilerinin başvuruları alınır; örgün
eğitimdeki hiçbir öğrencinin başvuruda bulunması engellenemez1. Başvurular her yıl ilk
dönem bitiminde açılır ve duyuruları bu tarihten en az 20 gün öncesinden başlayarak web
sitemizden (erasmus.sakarya.edu.tr) ve ilgili duyuru kanallarından yapılır. Başvuru süresi en
az 15 gün olmak üzere başvurular;
http://www.degisim.sakarya.edu.tr
adresinden Sabis kullanıcı adı ve şifresi ile girilerek online yapılmaktadır.
Öğrenci hareketliliği 2 şekilde gerçekleşmektedir:
1. Öğrenim hareketliliği
2. Staj hareketliliği
Bir öğrenci aynı başvuru döneminde hem öğrenim, hem de staj hareketliliğine başvuru
yapabilir. Ancak başvuruların sistem üzerinde ayrı ayrı yapılması2 gerekmektedir.
Başvuru Şartları
Başvurular alındıktan sonra genel akademik not ortalaması3;
Birinci kademe (Ön Lisans, Lisans ) için en az 2.20/4.00,
İkinci ve üçüncü kademe (Yüksek Lisans ve Doktora) için en az 2.50/4.00
olan öğrenciler yabancı dil sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

ÖNEMLİ :
Öğrencinin genel not ortalamasının değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru aşamasında
yukarda belirtilen asgari şartları sağlaması gerekir.
Genel not ortalamaları başvuru esnasında sistemde mevcut olacaktır.
1.Eğer öğrenci bu ortalamanın güncel olmadığını düşünüyorsa (örneğin; ilk dönem notları
açıklanmamış, açıklansa dahi sisteme yansımamışsa) öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı)
yükseköğretim kurumdan alacağı güncel transkriptini sisteme başvuru esnasında
yüklemelidir. Sisteme güncel transkript yüklenmezse var olan not ortalaması dikkate alınır.

1

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler
katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarında öğrenim gören öğrenciler faaliyetten
yararlanamaz.
2
Her iki hareketliliğe de başvuranlar için Erasmus dil sınavı ortak olacaktır.
3
Genel akademik not ortalaması; tamamlamış olduğunuz tüm dönemlerin toplam ortalamasıdır.

2.Eğer öğrenci Yüksek lisans ve Doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim
yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenci ise yani başvuru
esnasında sistemde genel not ortalaması yok ise, öğrenci bir önceki yükseköğretim
kademesindeki mezuniyet transkriptini başvuru esnasında sisteme yüklemelidir. Sisteme
önceki kademe transkripti yüklenmezse öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır.
3.Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş
yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış
öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptlerini başvuru
esnasında sisteme yüklemelidir. Sisteme önceki kurumdan alınacak transkript yüklenmezse
öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır.

Yabancı Dil Barajı Uygulaması:
Yükseköğretim kurumu, kendi öncelikleri çerçevesinde, öğrenci seçiminde asgari bir yabancı
dil düzeyi belirleyebilir ve asgari düzeyi (baraj) geçemeyen öğrencileri göndermeyebilir. Bu
çerçevede üniversitemizde uygulanan dil barajları aşağıdaki gibidir;
Öğrenim Hareketliliği Barajı : 60/100
Staj Hareketliliği Barajı
: 40/100
Genel not ortalaması asgari şartını sağlayan öğrenciler arasından; ya sisteme yükledikleri
belgeyle4 ya da Erasmus dil sınavına girerek geçerli puan alanlar Erasmus hareketliliği hakkı
için değerlendirilmeye alınır.
ÖNEMLİ :
Dil Sınavına girmek istemeyip belge ibraz etmek isteyen öğrencilerin geçerli ve yeterli
puanı olan dil belgelerini başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir, bu
belgeler;
1.Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nden alarak başvuru esnasında sisteme
yükleyeceği yabancı dil muafiyet notunu gösteren yazısı veya hazırlık sınıfı geçme notunu
gösteren yazısı. Öğrencinin, her iki durumda da yazısında belirtilen dil puanından (-10)
puan düşülerek Erasmus sınavı yerine geçecek dil puanı oluşacak ve değerlendirmeye bu
şekilde alınacaktır.
2.YDS,KPDS,ÜDS ve YÖKDİL ile bunlara eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen5 dil
belgeleri. Bu belgelerdeki Erasmus sınavı yerine geçecek dil puanı değerlendirmeye kesinti
yapılmadan aynı şekilde alınacaktır.

4
5

Dil belgesi ibraz eden öğrencilerin Erasmus sınavına girmesi mümkün değildir.
Eşdeğerlilikler için bakınız; http://www.osym.gov.tr/dosya/169730/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-250713.pdf

Not: Dil Belgesi yükleyen öğrencilerin yukarıdaki şartları sağladığı, geçerli ve yeterli bir dil
belgesi yüklediği kabul edilecek ve sınavdan muaf tutulacaklardır. Ancak sınav sonrasında
tüm notlar sisteme girilirken geçersiz belge ve/ya yetersiz notu olduğu tespit edilen
öğrencinin belgesi geçersiz sayılacak, sınava giremeyecek ve yerleştirmesi yapılmayacaktır.
Bu konuda öğrenci herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
Belge yükleyecek öğrenciler belgelerinin geçerli olup olmadığı hususunda yükleme
yapmadan önce ofise danışabilirler.

Değerlendirme:
Genel not ortalaması ve dil puanı minimum barajını sağlayan öğrencilerin genel not
ortalamasının 50%’si ve dil puanın 50%’si alınarak Yerleştirmeye Esas Erasmus Puanları
oluşturulur ve sistem öğrencilerin tercihlerine açılır.

Tercih :
Öğrenim hareketliliği için tercih yapacak öğrenciler başvuru başlangıcından itibaren
bölümlerine tanımlı anlaşmalara başvuru sayfasındaki anlaşma listesi kısmından veya
Erasmus sayfası anlaşmalar sekmesinden erişebilecek olup tercihlerini yapacakları son tarihe
kadar sağlıklı bir tercih yapabilmek adına bölümlerine tanımlı anlaşmalar için gidecekleri
dönemin ya da dönemlerin ders uyumunu, derslerin eğitim dilini ve istenen dil
sertifikalarını araştırıp ona göre tercih yapmaları gerekmektedir. Bu süreçte üniversitelerin
web sitelerinden, bölüm koordinatörlerinden ve ofisten destek alınmasında fayda vardır.
Yerleştirme sonrasında derslerin uyumsuzluğu, eğitim dilinin İngilizce olmaması ve dil
sertifikası temin edilememesi durumlarında okul değişimi hiçbir şekilde yapılmayacaktır.
Staj hakkı kazanan öğrenciler staj yerlerini kendileri bulacak olmalarına rağmen staj
hareketliliği için de yine tercih yapılacak olup sistemde tanımlı tek yer olan Sakarya
Üniversitesi tercih edilecektir.
Onay :
Hem öğrenim hem staj hareketliliğinde yerleşmesi yapılan öğrenciler onay için belirlenen
süre çerçevesinde yerleşilen üniversiteye gitmek veya staj hakkını aktifleştirmek istiyorsa
onayını degisim.sakarya.edu.tr adresinden "yerleştirme işlemleri" kısmından "kabul
et" gitmek istemiyorsa "vazgeç" olarak vermesi gerekmektedir. Onay vermeyen öğrenci
hakkını kaybetmiş sayılır.

