SWISS-EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (SEMP)
2021/2022 AKADEMİK YILI HAREKETLİLİĞİ İÇİN BAŞVURU İLANI
İsviçre hükümeti tarafından uygulanan Swiss-European Mobility Programme
(SEMP) çerçevesinde, İsviçre’de bir ya da iki akademik dönem boyunca öğrenim
hareketliliği gerçekleştirilebilmektedir.
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile University of Zurich Hukuk Fakültesi
arasında imzalanmış olan anlaşma çerçevesinde lisans veya yüksek lisans düzeyinde 1
öğrenci bu hareketlilikten hibeli olarak faydalanabilecektir.
Bu hareketlilik, 2021/2022 Akademik Yılı gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır ve
belirtilen dönem dışındaki hareketlilikler bu ilan dahilinde değerlendirilmeyecektir.
Başvurularla İlgili Önemli Hatırlatma:
 Belirtilen başvuru dönemi için başvurular Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğü tarafından e-mail yoluyla alınacaktır.
 Başvuruların gönderileceği e-mail adresi: erasmusbasvuru@tau.edu.tr
 Dünya genelinde devam eden COVID-19 salgını ile ilgili yaşanacak
gelişmelerin SEMP çerçevesinde gerçekleşecek 2021/2022 Akademik YIlı
hareketliliklerini etkileyebileceği hususunun göz ardı edilmemesi
gerekmektedir. Hareketliliklerin fiili olarak gerçekleşmesi konusunda
yaşanabilecek olumsuzluklar ile ilgili Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
tarafından bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Tarihleri:
 SEMP Başvuruları Başlangıç Tarihi: 08.03.2021, Pazartesi
 Son Başvuru Tarihi: 21.03.2021, Pazar (23:59’a kadar)
Başvuru için Gerekli Belgeler:
1. SEMP Başvuru Formu (formu indirmek için TIKLAYINIZ)
2. Güncel Not Dökümü
3. Almanca Dil Yeterlilik Belgesi örneği (Almanca için DSH-2, TestDaF ve/veya YÖK
tarafından geçerli sayılan yabancı dil belgeleri kabul edilmektedir.)
4. Kimlik örneği
5. Özgeçmiş (Europass CV şablonu kullanılması tavsiye edilir.)
6. Almanca azılmış Niyet Mektubu
 Tüm belgeler, son başvuru tarihine kadar .pdf formatında ve eksiksiz olarak
erasmusbasvuru@tau.edu.tr adresine gönderilecektir. Eksik belge ile
yapılacak başvurular kabul edilmeyeceğinden, belgelerinizi iletmeden önce
belgelerde eksik bulunmadığına dikkat ediniz.
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Başvuru Koşulları:




Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin kümülatif akademik not
ortalamasının 2.20/4.00 olması.
Yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin kümülatif
akademik not ortalamasının 2.50/4.00 olması.
Yeterli ECTS kredi yükü olması (bir yarıyıl için 30 ECTS kredisine denk olan
programı takip etmek üzere yurt dışında öğrenim görebilmek)

Önemli Hatırlatma: TAÜ lisans programlarının 1. sınıfında öğrenim gören öğrenciler
2021/2022 Akademik Yılında bu hareketliliğinden faydalanamazlar.

Seçim Ölçütleri:
Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik Başarı Düzeyi (AGNO)

%50

Yabancı Dil Sınav Sonucu

%50

Şehit ve gazi çocukları

+15 puan

Engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi
kaydıyla)
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında
haklarında korunma, bakım veya barınma kararı
alınmış öğrenciler
Daha önce yararlanma (hibeli ya da hibesiz)*

+10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

+10 puan
-10 puan

Öğrenci seçimi, seçim ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak yapılır ve öğrenciler
nihai puanlarına göre sıralanırlar.
Yabancı dil puanı hesaplamasında, geçerli dil belgesinde yer alan puan dikkate alınır.
ÖSYM’nin eşdeğerlik tablolarına göre hesaplama gerçekleştirilir.
ÖNEMLİ HATIRLATMA: SEMP için belirlenmiş başvuru koşulları Erasmus+ Öğrenci
Öğrenim Hareketliliği 2021/2022 Güz döneminde gerçekleştirilecek hareketlilik
başvuruları için geçerli koşullar ile aynıdır. Değerlendirmeler Erasmus+ başvurularında
belirtilen kriterlere göre uygulanacaktır.
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Hibeler:
•

Hibelendirme İsviçre hükümeti tarafından yapılır.

•

İsviçre hükümetinin 2018 yılında aldığı karara göre, bu program çerçevesinde
Türkiye’den giden ve İsviçre’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek
öğrencilere aylık 440 CHF hibe ödemesi yapılacaktır.
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