Değerli Öğrencilerimiz;
Erasmus+ Staj Hareketliliği Konsorsiyumu’na başvuruda bulunan öğrencilerimiz için İngilizce
Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Sınavla ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dikkatli okumanızı rica ederiz.
Sınav Tarihi:

12 Aralık 2018, Çarşamba

Yazılı Sınav Saati:

13:00-15:00

Sözlü Sınav Saati:

15:30

Sınav Yeri:

Senato Odası

Sınav Şartları:









Erasmus+ Staj Hareketliliği Konsorsiyumu’na başvuruda bulunan öğrenciler girebilir.
Başvuruda bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
Öğrenci kimlik kartı / nüfus cüzdanı / pasaport / ikamet belgesi (bunlardan 1 tanesi
yeterlidir) yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.
Erasmus İngilizce Yazılı sınavı Listening, Reading ve Writing alanlarında yaklaşık 50
sorudan oluşmaktadır.
Yazılı sınav süresi 120 dakikadır.
Erasmus programına başvuruda kabul edilecek olan uluslararası dil sınavları aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
SINAV TÜRÜ

PUAN

TOEFL

75

YDS

60

YÖKDİL
TIPDİL

60
60

Erasmus+ Uygulama El Kitabının 4.2.4 maddesi gereğince Sınav ücretsiz olacaktır.
“Yükseköğretim kurumları, düzenledikleri yabancı dil seviye tespit sınavlarına katılım için
öğrencilerden ücret alamaz. Zira öğrenci seçim süreci ile ilgili masraflara destek olmak
üzere Merkez tarafından kurumsal destek hibesi verilmektedir. Sınava katılacak öğrenci
sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların
israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan
öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar
başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir. Mazeretsiz
yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için
öğrenciye rücu edilebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda “-5
puan” indirilebilmesi veya yapılan masrafların öğrenciden rücuen tahsili için bu durumun
sınav ilanında açıkça belirtilmesi zorunludur. İlanda belirtilmemişse, puan indirimi veya
rücuen tahsilat uygulanamaz.”
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Başvurduğu halde sınava girmeyen adayların, müteakiben yapacakları Erasmus+ Öğrenci
Öğrenim/Staj Hareketliliği başvurularında toplam puanlarından 5 puan eksiltme yapılacaktır.
Bu başvurular sadece Erasmus+ Staj Hareketliliği Konsorsiyumu’na başvuruda bulunan
öğrencilerin İngilizce Yeterlilik Sınavı içindir.
Engelli öğrencilerimizin, engel durumlarını ve özel taleplerini erasmus@biruni.edu.tr adresine
bildirmeleri halinde sınav salonlarında kendileri için gerekli düzenlemeler Uluslararası İlişkiler
Ofisimiz tarafından yapılacaktır.
Erasmus+ Staj Hareketliliği Konsorsiyumu’ndan faydalanmak isteyen her öğrenci İngilizce
Yeterlilik Sınavına katılmak zorundadır ve bu sınavdan 100 puan üzerinden en az 60 puan
almalıdır. İngilizce Yeterlilik Yazılı ve Sözlü Sınav notu 100 üzerinden değerlendirilecek
konuşma düzeyinin ağırlığı en fazla %25 olacaktır.
İngilizce Yeterlilik Sınavı sonuçları e-posta adreslerinize gönderilecek olup ayrıca web
sayfamızda da ilan edilecektir.

Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.
Uluslararası İlişkiler /Erasmus+ Ofisi
İletişim için: 444 8 276 Dahili: 1378 - 1382
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