UtUsı^RARAsl iÜşKilER oFisi KooRDİNATÖRtÜĞÜ
KOMiSYON XARAR TUTANAĞ|
04/03/2020 tarih ve 8916 sayılı Rektörlük Oluru ile belirlenen Uluslararası ilişkiler ofisi Komisyonu
üyelerinden oluşan komisyon 12-31 Ekim 2020 tarihlerinde alınan başvuruları değerlendirmek üzere
\0/Lr/202O Salı günü saat 14.00'da COV|D pandemi koşulları sebebiyle çevrimiçi olarak toplanmış ve
aşağıdaki hususlar görüşülerek;

Madde 1: Erasmus+ Öğıenci Öğr€nim Hareketlİlği / Seçİm
2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Erasmus+ öğrenci öğrenim Hareketliliği başvurularının
değerlendirilmesi aşağıdaki kriterler dİkkate ahnarak;

1.

2.

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Erasmus+ Öğrenci öğrenim Hareketliliği başvurularının
ön değer|endirmesi 2019 ve 2020 Erasmus+ Yükseköğretim Uygulama El Kitaplarlna uytun
olarak gerçekleştirİlmesine;
Daha önce Erasmus hareketliliğinden hibeli veya hibesiz olarak faydalanan öğrencilerin genel
ortalama ve dil puanlarının yardarının toplamı alınarak elde ediIen değerlendirme
puanlarından hareketlilik sayısı başına 10 puan azaltılmasına;
Daha önceki yıllarda hareketlilik gerçekleştirmeye hak kazanmasına rağmen mücbir sebeplerle
gidemeyen öğrencilerden puan kesintisi yapılmamasına;

4.

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ilanında belirtilen ve yabancı Dil sınavından en az 60
(altmış) puan alan adayların yabancı dil s|nav sonucunun % 50'si ve genel akademik not
ortalamasının % 50'si hesaplanarak 43 (kırk üç) öğrenci asıl olarak ön değerlendirmede başarılı
sayılmasına;
ilana çıkılan kontenjan kadar aday bulunamadığından Yabancı Dil Sınavından 50 (elli) ile 59 (elIi

dokuz) aralığında puan alan adayların yabancı dil sınav sonucunun %50'si ve genel akademik
not ortalama5ının %50'si hesaplanarak l8 (on sekiz) öğrenci ön değerlendirmede yedek olarak
belirlenmesine;

Madde 2: Erasmus+ Öğrencl Öğrenlm Hareketliliğı/ uygulama

1.

Bu komisYon kararıyla ön değerlendirmede asıl ve yedek olarak belirlenen adayların

hareketliliklerini yüz yüze veya çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirebilme durumlarına ilişkin
detaYların COV|D pandemisinan seyrine göre yetkili kurumlarca tarafımıza tebliğ edilecek
kararlara uygun olarak belirlenerek adaylara bildiri|mesine;
"Bu baŞvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar verme aşamasında, değerlendirmeya yapan personel
ile baŞvuru sahiPleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi
bir kiŞisel iliŞki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir
şekilde verilmiştir.,,

katılanların oy birliği ile karar Veralmiştir.
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