2020 PROJE YILI (2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı)
ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri

Yabancı Dil Sınavı (Online)

Başvuruların Uluslararası İlişkiler Ofisi
Danışma Kurulu tarafından
değerlendirilmesi
Seçim Sonuçlarının İlanı
Seçim Sonuçlarına İtiraz Süresi

Online Oryantasyon Tarihi

17 Mayıs – 8 Haziran 2021
Başvurular Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğünün
erasmusidu@gmail.com adresine e-posta
ile yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve Başvuru Formu için =>
Öğrenci Öğrenme Hareketliliği
(http://www.idu.edu.tr/?page_id=15238)
Yazılı Sınav: 18 Haziran 2021 Cuma
Saat 12:00-14:30
Sözlü Sınav: 21 Haziran Pazartesi
Saat: 10:30-13:00
22 – 29 Haziran 2021
1 Temmuz 2021
1 - 2 Temmuz 2021
14 Temmuz 2021 Çarşamba (Teams Kodu
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
tarafından seçilen öğrencilere
bildirilecektir.)

Seçilen öğrencilerin başvuru belgelerinin,
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne son
30 Eylül 2021
teslim tarihi
Feragat etmek isteyen öğrenciler için son
tarihler

30 Eylül 2021

ERASMUS + ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ KONTENJANLARI
Başvuru için tüm Fakültelere 1 (bir) kişilik kontenjan ayrılmış olup toplamda yaklaşık 7 (yedi)
öğrenci hareketlilikten faydalanmak üzere seçilecektir. Yapılan başvurular değerlendirme
kriterleri çerçevesinde en yüksek puan alan öğrenciden itibaren Fakülte bazında sıralanacak
ve en yüksek puanlı 1 (bir) öğrenci seçilecektir. Her Fakülteden en fazla 1 (bir) öğrenci
hareketlilikten yararlanabilecektir.
Fakültelerden yapılacak başvuru sayısının belirlenen kontenjan sayısından fazla olması
halinde, asil öğrenci dışındaki öğrenciler başarı puan sıralamasına göre YEDEK öğrenci olarak

ilan edilecektir. Feragat bölümünde açıklanan sürelerde hakkından vazgeçen öğrencilerin
yerine yedek sıralı listeden üst sırada olanlar asile çekilerek hareketlilikten hibeli olarak
yararlandırılacaklardır. Feragat süresi dışında feragat olması halinde; hibesiz olarak
hareketlilikten yararlanan öğrencilerden puan sıralamasına göre üst sırada olanlar, bütçede
yeterli miktarda hibe kalması halinde değerlendirilmeye alınacaktır. Asil listeden feragat eden
öğrenci olması durumunda yedek listedeki öğrenciler asile çekilirken öncelikle feragat eden
öğrencinin varsa Fakültesindeki en yüksek puanlı yedek öğrenci, yoksa tüm yedek öğrenciler
arasından en yüksek puanlı yedek öğrenci hibelendirilecektir. Her Fakülteden 1 (bir) öğrenci
asil listede ilan edildikten sonra bütçede yeterli para kalması durumunda sıralama, tüm yedek
öğrenciler arasından en yüksek puanlı yedek öğrencinin asil listede ilan edilmesi şeklide
yapılacaktır.

