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REKTÖRLÜĞÜ
Kurulu Başkanlığı

e-iırızalı

Sayı :37567810-109.07-
Konu :Diğer (109.99) 2015,2016 Erasmus

Staj Başr,urusu hk.

MüHENDisı,ir FAKüLTEsİ DEKANLIĞINA

Bir yükseköğretiııı kurumunda kayıtlı öğrencilerin yurtdışındaki İşgüıcii piyasasında

veya eğitiıı, ogretim ve gençlik alarıar,rİa faaliyet gösteren herlraırgi bir kamu

kurum/krıruluşu ya oa tızeı ku-rum/krıruı.şr, "ı*o"kları 
alan iı. iıgiıi mesleki eğitim almayı

ve/veya çalışma deıreyiıni kazandlrmayı amrçlayan Erasmus Staj Hareketliliği Programında

lisaırs ve yükseklisans diizeyindeki öğrenciler için faaliyet siiresi 2\|e 12 aY arasında bir süreYi

kapsamakta dır. 20|512016 doneminde je -.",n olmuş öğrenciler de Staj Hareketliliğinden

faydalanabilmektedirler. Bunrın için öğreııcileriıı_ nı.eztın .olnıadan 
önce staj lrareketliliğine

başvurınaları Ve ınezuniyetten itiuaien ı yıl içerisinde faaliyetlerini taırraırrlarnaları

gerekmektedir.

Erasmus staj Hareketliliği kapsamında yLıı1 dışına giden öğreırcileriır stajlarınıır

iiniversitedeki staj yiikümlülükı.ri yeri,.e ;;;ri;r;, için. iigili birimin Yöıretim Kurulıı kararl

gerekir. Zoruıılu ,tu;, oıun birimlerden ;# ;rr.rr"ii"rin (on lisans, lisans, yüksek lisans ve

doktora) yurt dışı stajları zorunlu stajlaİı ile eİleştirilit, B.una karşıhk zoıunlı,ı stajı olmayan

birinrlerden giden öğı:encilerin stajıarı j aı<is kredisi sayılarak diploma ekinde Ve

transkriptinde ek kazınıırr olarak gösterilir,

2015l?0|6 eğitiııı öğretiıır yllı Erasıııus Yerleştirme Hareketliliği ön başvurularl

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Erasmrıs Koordiıratörliiklerine yapılacaktır. Başvrırı-ıda bulunan

öğrencileriııizin öır başvuru formları iı;;;;iiil. ekte Yer aıa,. io.m.'n en geÇ 23 Şubat 2015

tarihinekadarKululumuzailetilmesiöneııarzetııektedir.

Erasnrus Staj Hareketliliği yabancı dil sınavı (İngilizce) 07 Mart 2015 tarilrinde

istanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü,nde (Süleyınaniye) gerçekleştirilecektir, Sınav

saatleri: 10:00_1z::,0 İngilizce sınavı/ l3.30_16.00 Almanca, Fransızca ve diğer dilleriır slnavı,

Erasmrıs yerleştinne başvurularıırı cleğerlendiırrrecle krıllanılacak değerlendiıırıe

ölçütleri şunlardır: Akademik uu.u., Jır.yi : o/o 50, Dil seviyesi : o/o 50, Nihai not

doğrultusunda açıklaqacak yerleştirn " ,on"çları değerlendirme açısından nihai, ancak hibe

koşulu açısından ,ri, ij* §dçiırı "ı,.iig, 
tu||".a5tirl Ulrsuü Ajans tarafıırdan üniversitemize

ayrılan bütçe d6lrilinde taleple. y.rio"n-oŞlendirilecek ve gerektiğinde birimlere kontenjan

tahsis edilecektir.

Tarih ve Sayı: 15101.12015-12581

T-C.
isra.Nguı üxivpRsiTEsi

Uluslırİrası Akademik İlişkiler

:l t194.27 .128.66/envision.Sorgula|y'alidate_Doc,as x?V=BEKA3jtJl.E
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istanbul üııiveı.sitesi Akadenıik iıişkiler l(rirulrı, Beyazıt Kampüsü,'34it|9 BeYazıt, İstanbul

Te|:02|2- 440 00 5| l 10242 Fax : 02 i2 - 440 00 52

;;".';: İubilgi@istaııbul.edu.tr Elektronik Ağ : iııtacrel(9istaııbııl,edu,tr
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öĞnpNci yERLEşTinıvır (sTAo
öış BAşvURu FoRMu

2015 12016

FAKULTE
n ör,üıvııaNaniı,ivı DALI

KIŞISEL BILGILER:

Adı, Soyadı

Doğum Yeri ve Tarihi

T.C. Kinılik Nuırıarası

Yazışına adresi

Telefon

E-posta

Öğrenci Kimlik Numarası

Ev Cep

@

6a4a3:2|)llOkuduğu Yan Yıl Sayısı 5r 7: 8f

Oğrenim Durumu Lisans t_ Y. Lisans ]] Doktora f

Son transkriptinizdeki "Ağırlıklı Genel Not Ortalaması"(AGNO):

Yabancı Dil Sınavıııa hangi dilden başvunıak istiyorsunuz?

İngilizce ,_l Alııanca ._ Fransızca ,_] Diğer (belirtiniz) t

;

l

i

ğ

Yapacağım staj bölümünüzdeki zorunlu staj yerine geçecektir. t-r EVET ı HAYIR



Gidilecek kurumun
Adı

kurumun Türü kalınacak süre
(av veeün olarak)

Tahmini Tarih
Aralrğı

STAJ YAPILACAK KURUVı nİı,cİırnİ:

Koordinatörün adı, soyadı:

Imzasr:

Tarih:

Vermiş olduğum tüm bilgiler doğrudur

Öğrencinin adı, soyadı:

imzası:

Tarih:

Başvuru Belgeleri ve Ekler eksiksiz olarak gelmiş ve teslim alınmıştır

Teslim alan kşinin adr, soyadı:

imzasr:

Tarih:
Eklenecek Belgeler:

. onaylı transkript belgesi.

. Aday öğrenci'nin hazırladığı Niyet Mektubu

. Letter of Intent (Staj yapmak istenilen kurum/organizasyorı/işletme vb. den alınacak )

Letter of lntent ön başvuruda zorunlu değitdir, ancak nihai yerleştirmede teslim
edilmesi gereken belgedir.
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zo15/2ot6 AKADEMİK YlLl GÜzlcÜZ+BAHAR/BAHAR YARıYıtLARl içİN

ERASM US+ ERAsM Us ÖĞ nEıvci HAREKETLı tİ rı-enİ 1öĞneııı i ru VEIVEYA STAJ) BAşVU RU LARı

BAşVuRu rnnixi :

Erasmus Öğrenim Hareketliliği ön başvuruları

09 Şubat-23 Şubat 2015 tarihleri arasında http://erasmus.istanbul,edu.tr/?p=232 adresinde yer alan

EPOS sistemi üzerinden ...@ogr.iu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ile online olarak yapılacaktır.

Erasmus Staj Hareketliliği ön başvuruları

09 Şubat-23 Şubat 20L5 tarihleri arasında ilgili birimlere yapı|acaktır. Başvuru esnasında
..,@ogr.iu.edu.tr uzantı|ı e-posta adresinin olması zorunludur.

YABANCI DİLSlNAVl : 07 Mart 2015 (Öğrenim Hareketliliğive Staj Hareketliliği için)

Sınav Yeri: İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü (Süleymaniye)

Sınav Saati: 10:00-12:30 İngilizce sınavı/ 13.30-16.00 Almanca, Fransızca ve diğer dillerin sınavı.

BAŞVURU KOŞUILARİ

. İÜ'de Örgün Eğitim alan en az 1. Sınıf Öğrencisi olmak. (Hazırlık öğrencileri hariç)

. Herhangi bir değişim programı ile üniversitemizde okuyan öğrenci|er başvuruda bulunamaz

YABANC| Dıt SıNAVı

ı Başvuranlar arasında genel Akademik Not ortalamasının (AGNO); Ön lisans ve Lisans
öğrencileri için 2.20/4,00, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2,5O/4.0O olanlar

Yabancı dil sınavına kabul edilirler. (Alttan boşarısız ders sohibi olunması Erasmus+
programına başvuruyo engel değildir.)
*Yüksek Lisans ve/veya Doktora Programına yeni kayıt olan öğrenciler, mezun oldukları
öğrenim seviyesine ait mezuniyet AGNO'su ile başvuru yapabilirler.

. Yabancı DilSınavınıgeçme barajı 55 dir.

BAşVURU sÜneci :

Erasmus + Erasmus Öğrenci Hareketliliği en az 3 ay en fazla L2 ay, Erasmus + Erasmus Staj
Hareketliliği en az 2 ay en fazla 12 ay süre ile gerçekleştirilebilir. (Tüm hareketliliklerin son
dönüş tarihi 30/09/2016 olmak durumunda)

Erasmus + Erasmus Öğrenci Hareketliliğinde daha önce LLP/Erasmus faaliyetini aynı ve/veya
bir önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirenler de başvurabilirler. (Erasmus+ Erasmus
Döneminde her bir öğrenci her bir öğrenim seviyesi için toplamda 1,2 ay Erasmus+ Faaliyeti
gerçekleştirebilir.)
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Aynı Öğrenim SeviyesiÖrnek :

iŞletme Fakültesinden 2, Sınlfta LLP/Erasmus ile 5 ay süre ile öğrenim/staj faalİyetine katllanöğrenci 7 ay süre iie Erasmus+Erasmus Hareketliliğnğkatılabilir.

Farklı Öğrenim İeviyesi örnek:
Lisans Döneminde LLP/Erasmus faaliyetine katılan öğrenci Yüksek Lisans Döneminde toplamda 12 ay Erasmus+ Erasmus Hareketliliğine katılabilir.

Mezuniyet aşamasında ki öğrenciler de Erasmus+ f1356rs öğrenci Staj HareketliliğinebaŞvurabilirler, (01 Haziran 2015 tarihinden itibaren mezuniyeti takip eden 1 yıl içindeErasmus+ Erasmus staj Hareketliliğinden yararlanabilır. Ancak bu süre içinde herhangi biröğrenim programına kayıt yaptırılmaması gerekmekted ir.)
Öğrenim Hareketliliğine baŞvuran öğrenciler tercihlerini başvuru esnasında ekranlarınagelecek anlaŞmalı üniversitelerden seçerken, ilgili üniversitenin web sayfasını ve Erasmus+kabul şartlarını kontrol etmelidirler 1özeııiııe eğitim dili ve ders eşleştirmelerini),Staj Hareketliliğine birimlerinden başvuran öğrencilerimiz ise staj faaliyetinigerÇekleŞtirecekleri ülkeYi ve faaliyet alanüarını (eğitim alanları i|e ilgili olmak zorundadır) ön

iİ:;:: lllH;rffifflill başvuru sürecinde yeterlidir. Staj yapılacak yeri öğrenciler

ı BaŞvuruda bulunmak isteYen Yüksek lisans ve doktora öğrencileri enstitülerin anlaşmaıarıolmadığı durumlarda (lisans o,.og,.r, oımayan ororr"rirraa başvur"ular anlaşma olduğu
;:::İ::"'|:ffi:TŞfi;".:ıiJ';:*,,n eğitim gorJutıeri noıum/,n,oiıimin 

,aniaşmaıar,

DEĞERLENDi Rıvı r «RirrRı-rnİ
. Staj Hareketliliği için; Yabancı dil sınavından 55 alan,

değerlendirmeye alınırlar.

' 
;:;H"ff;lT:;İ,I]]. ":"'ı dilsınavından 55 alan öğrenci|erimiz başarııı kabuıediıeiek

ı Değerlendirmelerde; Genel Ağlrlıklı Not ortalamasının %50 siile yabancı Dil puanının_%50 sialınır. Bu puanların toplamı nihai puanı (Erasmus+ Puanı) oluşturur.ı Daha önCe ErasmUS nrooram,nn^^ .,-_^ ı .. - 
-- ' 

v|v'(ul ul '

düşüıerek oğ,"r.;',;;::İİffi:^[:1ilT,ö8rencilerin Erasmus+ puanın dan ıo puan
ı yerleştirme işlemi nihai Erasrnus+ puanı temel alınarak birim koordinatörlükleri tarafındangerçe kleştirilir.
ı BaŞvuru esnasında YaPllan tercihlerin bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır, sınava girilecekyabancı dili belirlemek için yapılmaktadır. Nihai yerleştirmeler birim koordinatörlükleritarafından yapılmaktadır, yerleştirme esnasında tercihler göz önünde bulundurulur, ancakbirimin kontenjanlarının verimli kullanılabilmesi için tercihlerde değişiklikler olabilir.ı YaPılan YerleŞtirmeler Erasmus açısından nihai, ancak hibe açısından bir ön seçim niteliği

;:::,:::il. 
isteyen öğrenciler Erasmus Hareketliliği Programından hibesiz olarak da

öğrencilerimiz başarılı kabul edilerek
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Tarih ve Sayı: l5l01120|5-12584

l lıllil]ılll llllll ıılllllı lilll lil llıll ıllilı lil lııl
*BEKR3F46J*

T.C.
isra.ıvnur üxivnRsiTEsi REKTöRLüĞü

Uluslararası Akademik İtiştiler Kurulu Başkanlığı

Sayı :37567810-203.99-
Konu :201512016 Erasınus başvurusu hk.

MÜHENDİSİİX FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

2015-20|6 eğitim-öğretim yılı (güz ve bahar ve giz-bahar dönenıleri için) Erasırrus

Öğreniın Hareketliliği ön başwııuları online olarak EPOS-İSTANBUL sistemi üzerindeır
yapılacaktır. Online başvrıru sisteıni 09 Şubat 2015 tarilıinde öğrencilere başvlıru için açılacak
ve 23 Şubat 2015 taril-ıinde ise kapatılacaktır. Bu süre içinde sisteın üzeriııden başvuırıda
brıluırınayan öğrencileriıı başvuruları kabul edilırieyecektir.

yabancı Dil sınavı ise Üniversitemiz yabancı Ditler Bölüııti tarafıırdan 07 Mart
Cumartesi 2015 günti 10:00-12:30 İngilizce sınavı/ 13.30-16.00 Alııranca, Fransızca ve diğer
dillerin sınavı) gerçekleştirilecektir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki ttim öğrenciler gidilınesi düşünülen
üniversitenin veya programın eğitiın dilindeıı yabancı dil sıııavına girııesi önenrlidir, Başvurrı
sistemi öğrencinin hangi di1 veya dillerden slnava gireceğini göstermektedir.,Buna rağınen aksi
tarafımızca tespit edildiği duıumlarda öğrencilerin s ınavı geçersiz sayı lacaktır.

Prograına katılabilmek içiıı Ürimin Erasınus ikili anlaşması olmalıdır, aynca taın
zaman|ı öğrenci statüstinde, yani henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çahşmalarıırı
taııaıırlamamlş ve bir yarıyılda 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen örgün
eğitimi öğrencisi olmak zonınlulrığrı vardır. AGNO'nuır lisans öğreıicileri için en az 2.20,
yıiksek lisans ve doktora öğrencileri için ise en az 2,50 olmak zorundadır, Universitemize
FARABİ veya diğer değişim prograııları kapsamında gelen öğrenciler ile af kapsamında
eğitiıırine devam eden, ancak öğrencilik hakkı olmayan öğrenciler programa başvuramaz.

Başvuruda bulunınak isteyen yüksek lisaırs ve doktora öğreırcileri eırstitüleriır
aıılaşmalan olmadığı drıruınlarda eğitiın gördükleri bölüın/anabilimin anlaşınalaı,ı üzerindeıı
başvuru yapabileceklerdir.

Yabaırcı dil sınav soırrıçları doğrulrusunda olı"ışacak ııilrai değerleırdime listeleri
tarafimızdan ilgili birim koordiııatörlerine nilıai yerleştirme amacı ile göndeı,ilecek ve
kendilerine tahsis edilecek olan şifre ile belirlenecek olan kontenjan doğnılrusunda öğrencilerin
yerleştiımesini EPOS sisteıni üzerinden gerçekleştirecektir, Web sayfamızda açık|anacak olaır
sonuç değerlendirme açısıırdan nihai, ancak hibe koşulu açısından bir ön seçimdir. Ulusal
Ajans tarafindan üniversitemize 20|5-2016 dönemi hibe tahsisi gerçekleştirildikten sonra hibeli
ve hibesiz olarak gitmeyi lıak kazanan öğrenciler ilan edilecektir.

Bilgilerinizi ve gerekli driyuıuırun öğrencilerinize yapılmasını saygılarıııla arz ederiın.

Doğru|amak İcin:htto://'t94.27.128.66/envision.SoroulaA/alidate Doc.asnx?V=BEKR3F46J
Ayrıntılı biigi için irtibar : Ziibeyde ŞAHİN

İstaııbu[ Üııiversitesi Akadeııik İlişkiler I(uıılu, Beyazıtl(anıpüsü, 34l|9 Beyazıt, İstanbul
Tel : 0212 - 440 00 5l l |0242 Fax : 0212 - 440 00 52
e-posta : iubilgi@istaırbul,edu.tr Elektroı-ıik Ağ : iııtacrel@istaııbul.edu.tr
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2075 l 2016 AKADEM İ K yı Lı G üzlc Üz+BAHAR/BAHAR yARıyı LIARı lçiN

ERASMUS+ ERASMus ÖĞneııcİ HAREKETL|tixı-rni 1ÖĞnrıvivı VEIVEYA STAJ} BAŞVURuLAR|

BAşVURu renixi :

Erasmus Öğrenim Hareketliliği ön başvuruları

09 Şubat-23 Şubat 2015 tarihleri arasında http://erasmus.istanbu|.e du.tr/?p=232 adresinde yer alan
EPOS sistemi üzerinden ...@ogr.iu.edu,tr uzantılı e-posta adresi ile ontine olarak yapılacaktır.

Erasmus Staj Hareketliliği ön başvuruları

09 Şubat-23 Şubat 2015 tarihleri arasında ilgili birimlere yapılacaktır. Başvuru esnasında
,..@ogr.iu.edu.tr uzantılı e-posta adresinin olması zorunludur,

YABANCı Dİt slNAVı : 07 Mart 2015 (Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketli|iği için)

BAŞVURU KOŞULLARİ

' İÜ'de Örgün Eğitim alan en az ].. Sınıf öğrencisi olmak. (Hazırlık öğrencileri hariç)
ı Herhangi bir değiŞim programI ile üniversitemizde okuyan öğrenci|er başvuruda bulunamaz,

' Eğitim hakkı devam eden, ancak öğrencilik hakkı bitmiş olan adaylar da sınava başvuruda
bulunamaz.

YABANCI DıL sıNAV!

ı BaŞvuranlar arasında genel Akademik Not ortalamasının (AGNo); Ön lisans ve Lisans
öğrencileri iÇin 2.20/4.00, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2,5o/4.oo olanlar
Yabancl dil sınavına kabul edilirler, (Alttan başarısız ders sohibi olunması Erasmus+
progrğmtncı başvuruyo engel değildir.)
*Yüksek Lisans ve/veya Doktora Programına yeni kayıt olan öğrenciler, mezun oldukları
öğrenim seviyesine ait mezuniyet AGNo'su ile başvuru yapabilirler.

ı Yabancı DiI Sınavını geçme barajı 55 dir.

BAşVuRU sÜnrci :

Erasmus + Erasmus Öğrenci Hareketliliği en az 3 ay en fazla !2 ay, Erasmus + Erasmus Staj
Hareketliliği en az2 ay en fazta 12 ay süre ile gerçekleştirilebilir. (Tüm hareketliliklerin son
dönüş tarihi 30/09/2016 olmak durumunda)
Erasmus + Erasmus Öğrenci Hareketliliğinde daha önce Llp/Erasmus faaliyetini aynı ve/veya
bir önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirenler de başvurabilirler. (Erasmus+ Erasmus
Döneminde her bir öğrenci her bir öğrenim seviyesi için toplamda 12 ay Erasmus+ Faaliyeti
gerçekleştirebilir. )

Aynı Öğrenim Seviyesi Örnek :

İŞletme Fakültesinden 2. Sınıfta LLP/Erasmus ile 5 ay süre ile öğrenim/stajfaaliyetine katılan
öğrenci 7 ay süre ile Erasmus+Erasmus Hareketliliğine katılabilir.



Farklı Öğrenim Seviyesi Örnek:
Lisans Döneminde LLP/Erasmus faaliyetine,katılah-öğrenciYüksek Lisans Döneminde toplam
da 12 ay Erasmus+ Erasmus Hareketliliğine katılabilir.

MezuniYet aşamasında ki öğrenciler de Erasmus+ Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliğine
baŞvurabilirler. (01 Haziran 2015 tarihinden itibaren mezuniyeti takip eden 1_ yı| içinde
Erasmus+ Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanabilir. Ancak bu süre içinde herhangi bir
öğrenim programına kayıt yaptırılmaması gerekmektedir.)

Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrenciler tercihlerini başvuru esnasında ekranlarına
gelecek anlaŞmalı üniversitelerden seçerken, ilgili üniversitenin web sayfasını ve Erasmus+
kabul şartlarını kontrol etmelidirler (Özellikle eğitim dili ve ders eşleştirmelerini). Gidilecek
kurumun eğitim dilinden sınava girmek zorunludur, Buna rağmen aksi tarafımızca tespit
edildiği durumlarda öğrenci|erin sınavı geçersiz sayılacaktır.
Staj Hareketliliğine ilgili birimlerinden başvuran öğrenciIerimiz ise staj faaliyetini
gerÇekleŞtirecekleri ülkeyi, faaliyet alanlarını ve olası staj yerlerini (eğitim alanları ile ilgili
olmak zorundadır) ön başvuru formlarına yazmaları başvuru sürecinde yeterlidir. Staj
yapılacak yeri öğrenciler kendileri bulmak zorundadırlar.

BaŞvuruda bulunmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencileri enstitülerin an|aşmaları
olmadığı durumlarda (lisans programı olmayan programlarda başvuru|ar anlaşma olduğu
takdirde ilgili enstitülere yapılacaktır) eğitim gördük|eri bölüm/anabilimin anlaşmaları
üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

DEĞERLENDinıvı g xnİrrRı-rRi

' Staj Hareketliliği için: Yabancı diI sınavından 55 alan öğrencilerimiz başarılı kabul edilerek
değerlendirmeye alınırlar.

' Öğrenim Hareketliliği için: Yabancı dil sınavından 55 alan öğrenciIerimiz başarı|ı kabul edilerek
değerlendirmeye alınırlar.

' Değerlendirmelerde; Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının %50 si ile Yabancı Di| puanının %5o si
alınır. Bu puanların toplamı nihai puanı (Erasmus+ Puanı) oluşturur.

ı Daha önce Erasmus programından yararlanan öğrencilerin Erasmus+ puanın dan 10 puan
düşülerek öğrencinin yeni nihai puanı hesaplanır.

ı yerleştirme işlemi nihai Erasmus+ puanı temel alınarak birim koordinatörlükleri tarafından
gerçekleştiriIir.

' BaŞVuru esnasında yapılan tercihlerin bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır, sınava girilecek
Yabancı dili belirlemek için yapılmaktadır. Nihai yerleştirmeIer birim koordinatörlükleri
tarafından YaPı|maktadır. Yerleştirme esnasında tercihler göz önünde bulunduru|ur, ancak
birimin kontenjanlarının verimli kuIlanılabilmesi için tercihlerde değişiklikier olabilir.

' YaPılan YerleŞtirmeler Erasmus açısından nihai, ancak hibe açısından bir ön seçim niteliği
taŞımaktadır, İsteyen öğrenciler Erasmus Hareketliliği Programından hibesiz olarak da
yara rlanabilir.
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