AMASYA ÜNİVERSİTESİ
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
2018-2019 DÖNEMİ
GİDEN ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

Değerli Öğrencilerimiz,
2018-2019 Mevlana Değişim Programı başvuruları 9 Şubat 2018 tarihinde başlayıp 2 Mart
2018 tarihinde sona erecektir.
Başvuru Koşulları:
1. Öğrencilerin değerlendirilmesi %50 Genel Not Ortalaması ve %50 Yabancı Dil Puanına göre
yapılacaktır.(Yabancı Dil sınavı üniversitemiz tarafından yapılacak olup,tarih belirlendiğinde ana
sayfamızın duyurular kısmından iletilecektir)
2. Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan yabancı uyruklu öğrencilerin
gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları gerekmektedir.
3. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel
hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan
faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde
ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan faydalanamazlar.
4. İkinci öğretim öğrencileri programdan faydalanabilir.
5. Mevlana Değişim Programı, Avrupa Birliği üyesi olmayan ve KKTC dışındaki ülkeleri
kapsamaktadır.
6. Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.
7. Daha önce Mevlana Öğrenim Görme Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan
burssuz olarak faydalanabilir.
8. Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak
faydalanabilir.
9. Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrencilerin Mevlana Değişim
Programı’ndan faydalanmak istemeleri halinde kendi kurumlarından başvuru papmaları
gerekmektedir.
10. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının yüz üzerinden en az
altmış beş olması (65/100) olması gerekmektedir.
11. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının yüz üzerinden en
az yetmiş altı (76/100) olması gerekmektedir.
12. Başvuru tarihlerinde YÖK takvimi uygulandığından bir değişiklik yapılmayacaktır.
Öğrenciler ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdür.

13. Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not
ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim
kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin
toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak
mevcut kontenjanlara uygun olarak seçim gerçekleştirilir.
14. Yapılacak seçim 2018-2019 Akademik Yılı “güz”, “bahar” ve “güz-bahar” (1 veya 2 Dönem)
dönemleri için olacaktır.
15. Başvuru için gerekli olan belgeler 2 Mart 2018 tarihine kadar Mevlana Kurum
Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilmelidir.
Başvuru için gerekli belgeler:
1. Mevlana Aday Öğrenci Başvuru Formu internet üzerinden indirilip doldurularak Mevlana
Kurum Koordinatörlüğü ofisine elden ulaştırılacaktır.
http://www.yok.gov.tr/documents/757816/1392780/aday_ogrenci_basvuru_formu.docx/cd72
7340-fcc5-40bd-aae4-9575b2bcb2a0
2. Onaylı Transkript
3.2 adet vesikalık fotoğraf
Önemli Bilgilendirme
Mevlana Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “aday
öğrenci” statüsündedir. Üniversitemizden yurtdışına gitmek için seçilen aday öğrenciler gitmek
istedikleri üniversitelere üniversite tarafından istenen evrakları göndererek başvuru yapacak,
“öğrenim protokollerini” onaylatacak ve “kabul mektubu” alacaklardır. Bu aşamaların
tamamlanmasıyla öğrenci Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanır.
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