
                                  
 
 

ERASMUS+ 2020-2021 Akademik Yılı için 
Yabancı Dil Sınavı Yapılacaktır 

 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliklerinden yararlanmak üzere başvuruda 
bulunmayı planlayan öğrencilerimiz için, Yabancı Diller Koordinatörlüğü’müzce yabancı dil (İngilizce) 
seviye tespit sınavı düzenlenecektir.  

Sınav 29 Şubat 2020 (Cumartesi) saat 11:00’de Üniversitemizde gerçekleştirilecek olup, sınav 
salonları ayrıca ilan edilecektir.  

Bu sınav sadece Üniversitemiz Erasmus+ hareketliliklerine katılmak içindir, başka amaçla kullanılamaz.  

Sınav ücretsiz olacaktır. 

Erasmus+ “Uygulama El Kitabının” 4.2.4 maddesi gereğince, sınava başvurduğu halde girmeyen 
adayların, yapacakları Erasmus+ hareketliliği başvurularında toplam puanlarından 5 puan eksiltme 
yapılacaktır. 

(Yükseköğretim kurumları, düzenledikleri yabancı dil seviye tespit sınavlarına katılım için öğrencilerden ücret 
alamaz. Zira öğrenci seçim süreci ile ilgili masraflara destek olmak üzere 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 -5 puan 
indirilebilmesi için bu durumun sınav ilanında açıkça belirtilmesi zorunludur. İlanda belirtilmemişse, bu nedenle 
puan indirimi uygulanamaz)  

Başvuru Tarihleri: 11-21 Şubat 2020 

Başvuru Şekli: Başvurular https://forms.gle/K1stJnrHacTt4SP27 adresinden online olarak alınacaktır. 
Başvuruda bulunan öğrenciler başvurularına herhangi bir belge yüklemeyeceklerdir. 

Başvuru Şartları: 

1. Lokman Hekim Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak 
2. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Türkçe Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda 

bulunamazlar), 
3. Tüm öğrenciler için önlisans ve lisans en az 2.20/4.00, yüksek lisans 2.50/4.00 kümülatif (genel) 

akademik not ortalamasına sahip olmak. 
 

Bu başvuru sadece yabancı dil sınavı içindir.  

Erasmus+ Öğrenim veya Staj Hareketliliği başvuru dönemi ayrıca açılacaktır. Yabancı dil sınavına 
başvurmuş olmak, Erasmus+ hareketlilikleri için başvurmak anlamını taşımamaktadır. 

 

 



                                  
 

Yabancı Dil Sınavı Başvuru Tarihleri 
11-21 Şubat 2020 
(Başvurular 21 Şubat 2020 tarihinde saat 17.00’de 
sona erecektir) 

Yabancı Dil Sınavı Tarihi/Saati 29 Şubat 2020 (Cumartesi) saat 11:00 

Yabancı Dil Sınav Yeri Sınav Salonları web sayfamızda ilan edilecektir 

Yabancı Dil Sınavı Soru Sayısı ve Sınav 
Süresi 50 soru 60 dk. 

Yabancı Dil Sınavı Başvuru Yeri https://forms.gle/K1stJnrHacTt4SP27 
adresinden online başvuru 

Sınav Sonuçlarının Açıklanması 02 Mart 2020 

 

Yabancı Dil Sınavı için iletişim: gohar.seyedi@lokmanhekim.edu.tr 

 

Sevgilerimizle, 

Lokman Hekim Üniversitesi 

Erasmus+ Koordinatörlüğü 

 

 


