ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI SEÇİM KOMİSYONU
ERASMUS ÖĞRENCİ/AKADEMİK PERSONEL VE İDARİ PERSONEL SEÇİM
KRİTERLERİ VE ESASLARI
1. Öğrenci Hareketliliği/Staj:
Erasmus Programı dahilinde öğrenci değişimi her akademik yılda 2 kez gerçekleşmektedir.
Minimum 3 haftalık tanıtım ve başvuru süreci sonunda öğrenciler Akademik Koordinatörleri
ile birlikte gitmek istedikleri 3 kurumu tercih edip başvurularını online olarak
gerçekleştirirler.
Aşağıda belirtilen asgari şartları sağlayarak başvuru yapan öğrenciler arasından, yine aşağıda
belirtilmiş “Uygulama El Kitabında (UEK)” belirtilen değerlendirme ölçütleri dikkate
alınarak yapılan puanlamayla, puanların en yüksekten aşağı doğru sıralanmasıyla değişime
gitmeye hak kazanan öğrenciler ve gidecekleri kurumlar belirlenir. Öğrencilerin not
ortalaması ve İngilizce sınav sonuçları Erasmus Yazılım Programı olan Merlon’a yüklenir ve
otomatik olarak sonuçlar elde edilir.
Staj hareketliliği için de aynı kural ve uygulama geçerlidir ancak staj için yılda yalnızca 1
seçim yapılır.
1.1 Asgari Şartlar:
 Bir yüksek öğretim programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması.
 Lisans için 2.20/4.00, Y.Lisans ve Doktora için 2.50/4.00 not ortalamasına sahip
olması.
1.2 “Uygulama El Kitabında (UEK)” belirtilen değerlendirme ölçütleri:
 Akademik başarı düzeyi: %50
 Dil Seviyes : %50 (İngilizce Hazırlık Okulumuz tarafından uygulanır)
 Disiplin cezası, alttan ders alınması (veya başarısız derslerin bulunması) gibi sebepler
Erasmus programına katılmaya engel değildir.
 Psikolojik nedenlerle katılması uygun olmayanların durumuna ancak hastane raporu
ile karar verilebilir.
 Hakkından feragat eden seçilmiş öğrenciden yazılı bir dilekçe alınır.
 Son sınıfta olup bütün kredi ve sorumluluklarını tamamlamış öğrenciler programdan
faydalanamaz (zorunlu stajı olanlar hariç).
1.2 Başvuru Süreci:
1) Erasmus Exchange partner üniversiteleri listesinden bölümünüze uygun üniversite
belirleyiniz. (Partner Üniversite Listesi: international.bahcesehir.edu.tr/exchange)
2) Akademik Koordinatörünüz ile görüşerek seçmiş olduğunuz üniversiteler ile ilgili olarak
ders uyumu hakkında onay alınız. (international.bahcesehir.edu.tr/exchange)
3) Online başvuru formunu doldurunuz (www.kimoerasmus.com)
4) Online başvuru formunuzun çıktısını alınız ve fakülte Akademik Koordinatörünüze
imzalatınız.
5) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacağınız transcript’i ve imzalattığınız başvuru
formu çıktısını BAU Exchange ofisine teslim ediniz.
6) İngilizce Seviye Tespit Sınavına giriniz.

1.3 Adaylık Süreci:
1) Değişim Programına hak kazanan adaylar web sitemizde ilan edilir.
2) Akademik koordinatörler tarafından değişim süreci hakkında detaylı bilgilerin verildiği
oryantasyon programı düzenlenir. Katılım Zorunludur.
3) Partner üniversitenin talep ettiği evraklar öğrenci tarafından tamamlandığında BAU
Exchange ofisi tarafından postalanır.
4) Vize süreci için gerekli olan evraklar partner üniversiteden talebe göre üniversitemize
veya öğrencinin kendi adresine 3 – 6 hafta içerisinde gelir.
5) Konaklama ile ilgili işlemler bizzat öğrenci tarafından yapılır.
6) Öğrenci Kabul mektubu ve Hibe üst yazısı ile birlikte konsolosluğa giderek vize
başvurusunda bulunur.(İlgili üst yazı, kabul mektubunun ulaşmasını takiben BAU
Exchange ofisi tarafından öğrenciye teslim edilir.)
7) Denizbank Bahçeşehir Üniversitesi şubesinde Euro hesabı açtırılır. Hibe bu hesaba
yatırılacaktır.
8) Vizesini alan öğrenci partner üniversitenin belirlemiş olduğu oryantasyon tarihinde
kampüste hazır bulunacak şekilde seyahatini gerçekleştirir ve Erasmus Exchange
programına başlar.
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