GİTMEDEN ÖNCE YAPMANIZ GEREKENLER
SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Öğrenim hareketliliğine katılacak öğrencilerin zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları
gerekmektedir. Gidilmesi planlanan ülkenin sigorta koşulları incelenerek tercih yapılmalıdır.
Seçilen öğrencilerin, gidilecek ülkenin konsolosluk/büyükelçiliğince istenen sigorta
belgelerinin bir kopyasını hibe sözleşmesi için başvuruya geldiklerinde Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

ÇEVRİMİÇİ DİL DESTEĞİ (OLS)
Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa
Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. Çevrimiçi dil desteği;
öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavlar ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini
içermektedir.
Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca Çekçe, Danca (Danimarka dili),
Yunanca, Lehçe (Polonya dili), Portekizce, İsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca,
Romence, Slovakça, İrlandaca, Estonca, Letonca, Litvanyaca, Slovence ve Maltaca dillerinde
öğrencilere Çevrimiçi Dil Desteği sunulmaktadır. Yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini bu dillerde
gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme tâbidir.
Çevrimiçi dil desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe bağlı çevrimiçi
dil kursu desteğini içermektedir:
- Zorunlu Sınavlar
Öğrenim hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce
ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi üzerinden sınav
olurlar. Sınav, öğrencinin gittiği kurumda öğrenim faaliyetini gerçekleştireceği dilde yapılır.
Birden fazla sayıda faaliyet gerçekleştiren öğrenciler, faaliyetler birbirini takip etse dahi, her
faaliyet için ayrıca OLS sınavı alırlar.
Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası
yapılan sınavlar, öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi
gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. Zorunlu olduğu halde bu
sınavları almayan öğrencilerin hibelerinde %5 oranında kesinti uygulanır. Mücbir sebep halleri
saklıdır. Zorunlu OLS sınavları hareketliğe seçim aracı olarak kullanılamaz. Sınav sonuçları
yalnızca öğrenci ve Üniversitemiz tarafından görülebilir.
- İsteğe Bağlı Dil Kursları
Dil sınavına girdikten sonra öğrenciler, sınav sonuçlarına göre kendilerini yetersiz bulmaları
halinde veya yükseköğretim kurumlarının önerisiyle, faaliyetlerine başlamadan önce kendi
isteklerine bağlı olarak çevrimiçi dil kurslarına katılabilirler.

Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe ve Portekizce dillerinde sınava
girip sınav sonucunda B2 ve üzerinde; Bulgarca, Çekçe, Danca, Yunanca, Hırvatça, Macarca,
Lehçe, Romence, Slovakça, Fince ve İsveççe dillerinde sınava girip sınav sonucunda B1 ve
üzerinde alan öğrenciler isteklerine bağlı olarak gittikleri ülkenin dilinde çevrimiçi dil
kursundan yararlanabilirler. Bu öğrencilere kurs ataması yine yükseköğretim kurumu
tarafından yapılır. Hareketlilik başlangıcında aktif hale gelen çevrimiçi dil kurslarına azami 13
ay olmak üzere katılımcılar hareketlilik bitiminden sonra iki ay daha devam edilebilirler.

✓ Vizenizi aldıktan sonra yurtdışına çıkmadan önce Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğü’ne gelerek Hibe Sözleşmesini şahsen imzalamanız gerekmektedir.
Hibe sözleşmesini imzalamak üzere Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ndeki
uzmanınızdan randevu almanız gerekmektedir. Belirtilen randevu günü ve saatinde
sözleşme imzalanmaması durumunda, yeniden randevu alınması zorunludur.
Randevu almak için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile iletişime geçtiğinizde size
sözleşme öncesinde hazırlamanız ve yanınızda getirmeniz gereken belgeler ve OLS ile
ilgili bir bilgilendirme e-maili gönderilecektir.
Hibe Sözleşmesi için getirmeniz gereken belgeler:
•
•
•
•
•
•
•

Her iki kurum tarafında imzalanmış Learning Agreement belgesi (2 kopya),
1 adet vize/pasaport fotokopisi,
2 adet Ziraat Bankası Fahrettin Altay şubesinden açtırdığınız Euro hesap cüzdanı
fotokopisi (Sadece hibeli giden öğrenciler için),
2 adet orijinal ve güncel tarihli Türkçe transkript belgesi (Sözleşmenin yapılacağı ay
temin edilmiş olmalıdır. Hibesiz olarak gidecek öğrencilerin 1 adet getirmesi yeterlidir),
1 adet yurtdışında geçerli genel sağlık sigortası fotokopisi,
OLS sınav sonucunuzun çıktısı. (Mailinize yönlendirilen OLS sınavını tamamlamanızın
ardından sınav sonucuna ilişkin mail size yönlendirilecektir. Mail çıktısı veya pdf
dökümün çıktısı yeterlidir, ikisini birden çıktı almanıza gerek yoktur.)
Size gönderilecek e-mail ekinde yer alan Bilgi Notunun imzalı kopyası.

