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KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİANSYON OFİSİ
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
2019 – 2020 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ
BAŞVURU VE SEÇİM KRİTERLERİ
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın başlatmış olduğu Mevlana Değişim Programı kapsamında
Üniversitemizin yurtdışındaki üniversitelerle yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde 06 -25 Şubat 2019
tarihleri arasında öğrenci değişimi başvuruları alınacaktır.
2019– 2020 eğitim-öğretim yılından itibaren aşağıdaki koşullar kapsamında öğrenci değişimi
gerçekleştirilebilecektir:
a) Aşağıdaki tabloda belirtilen ve Protokol imzaladığımız ülkelerle gelen ve giden öğrenci ile
gelen öğretim elemanı değişimi, Protokolde yer alan bölümler için geçerli olacaktır:

Bosna-Hersek

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Cezayir

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Çin Halk Cumhuriyeti

Fen ve Mühendislik Bilimleri+ Sağlık
Bilimleri

Fas

Sosyal ve Beşeri Bilimler+ Fen ve
Mühendislik Bilimleri

Hindistan

Fen ve Mühendislik Bilimleri+ Sağlık
Bilimleri+ Sosyal ve Beşeri Bilimler

Kazakistan

Fen ve Mühendislik Bilimleri+ Sosyal ve
Beşeri Bilimler

Kırgızistan

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Malezya

Fen ve Mühendislik Bilimleri+ Sosyal ve
Beşeri Bilimler

İspanya

Fen ve Mühendislik Bilimleri+ Sosyal ve
Beşeri Bilimler

Japonya

Fen ve Mühendislik Bilimleri+ Sosyal ve
Beşeri Bilimler+ Sağlık Bilimleri
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Kolombiya

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Pakistan

Sosyal ve Beşeri Bilimler+ Fen ve
Mühendislik Bilimleri

Ukrayna

Sosyal ve Beşeri Bilimler+ Fen ve
Mühendislik Bilimleri

NOT: İmza aşamasında olan protokoller ve bilim alanları, imzalar tamamlandıktan sonra listeye
dahil edilecektir.
Öğrenci Değişimi
Değişim Esasları:
Mevlana Değişim Programı’ndan;







Öğrenciler, en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler.
Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar.
Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve
bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime
başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
Burs ödemesi hesaplamalarında bir yarıyıl, 4 ay olarak hesaplanmaktadır.
Değişime bir dönem daha burssuz olarak devam etmek isteyen öğrenciler, bu taleplerini dile
getirdikleri bir dilekçeyi DPÜ Mevlana Değişim Programı Koordinasyon Ofisi’nin
mevlana@dpu.edu.tr e-mail adresine göndereceklerdir.

Başvuru Kriterleri:







Öğrencinin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin örgün eğitim verilen yükseköğretim
programlarında kayıtlı lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk)
olması,
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en
az 3 (üç) olması gerekmektedir.
Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir. Yatay ve dikey geçişle
başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi’nde bir not ortalaması oluşmamış öğrencilerin geldikleri yükseköğretim kurumundan
aldıkları son transkriptte yer alan not ortalaması dikkate alınır.
2018-2019 eğitim-öğretim yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği veya Farabi Değişim
Programı kapsamında şu an anlaşmalı olduğumuz yurtdışı veya yurtiçi üniversitelerde öğrenim
görmekte olan öğrencilerimiz de programa başvuruda bulunabilirler. Erasmus+ öğrencilerinin
gitmeden önce programlara katılmak için elde etmiş oldukları yazılı dil sınav puanları, istenilen
dil barajını sağlıyorsa kullanılacaktır ya da yazılı dil puanları son 3 yıla ait ibraz ettikleri YDS
(KPDS, ÜDS) ile YÖKDİL veya TOEFL sonuç belgesindeki puan üzerinden hesaplanacaktır.
Farabi Değişim Programı öğrencileri ise Yazılı Yabancı Dil Sınav notu için son 3 yıla ait YDS
(KPDS, ÜDS) ile YÖKDİL veya TOEFL sonuç belgesini teslim edebileceklerdir. Ancak; bu
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belgeye sahip olmayan öğrenciler Seçim Takvimi’nde belirtilen tarihlerde Üniversitemize gelerek
sınava gireceklerdir.


NOT: Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, bu
konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.

Önemli Bilgilendirme:
- 2019-2020 Akademik yılı için YÖK tarafından Üniversitemize tahsis edilecek olan toplam bütçe ve
kontenjanlar henüz belli olmadığı için DPÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Mevlana Koordinasyon Ofisi
tarafından YÖK’e gönderilecek listede yer alacak olan öğrenciler “aday öğrenci” statüsünde olacaktır.
- Üniversitemize ayrılan bütçe dâhilinde öğrencilerin bursları karşılanacaktır.
- Üniversitemize tahsis edilen bütçenin, bütün öğrencilerimize yeterli olmaması halinde, başarı sırasına
göre hibe dağıtımı gerçekleştirilecektir.
- Burslu olarak gitmeye hak kazanan öğrencilerin feragat etmesi durumunda, başvurusu geçerli olup da
yedek listede yer alan öğrenciler değerlendirmeye alınacaktır.
Başvuru Belgeleri:
Bu kriterleri sağlayan öğrenciler, 25 Şubat 2019 günü saat 17:00’a kadar aşağıdaki belgelerle birlikte
DPÜ Mevlana Koordinasyon Ofisi’ne başvuru yapabilirler.
1. Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet) (İmzalı ve resimli olması gerekmektedir.)
2. Öğrenci Belgesi (1 İngilizce ve 1 Türkçe)
3. Güncel Transkript (1 İngilizce ve 1 Türkçe)
4. Yazılı yabancı dil sınavından muaf olmak isteniyorsa son 3 yıla ait YDS (KPDS, ÜDS) ile
YÖKDİL veya TOEFL sonuç belgesi (Dil belgesi teslim etmeyen öğrenciler, Seçim Takvimi’nde
belirtilen tarihte Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılacak olan İngilizce
yazılı dil sınavına gireceklerdir.)
NOTLAR:
 Mevlana Değişim Programı için gerekli tüm başvuru belgeleri ile Program sonrasında teslim
edilmesi gereken tüm belgelerin bilgisayar ortamında ve hem Türkçe hem İngilizce olmak üzere
iki dilde doldurulması gerekmektedir. Bilgisayar ortamında doldurulmayan belgeler kabul
edilmeyecektir.
 Eksik evrak ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.
Seçim Kriterleri:
1. Son başvuru tarihinden önce belgelerini eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve başvuru şartlarını
yerine getiren öğrenciler, 19 Şubat 2019 Salı yapılacak olan yazılı yabancı dil sınavına girerler.
Öğrencilerin yazılı yabancı dil sınavından başarılı olmaları için almaları gereken puanlar
aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
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Yazılı Yabancı Dil
Sınavı

Sınav Tarihi

Toplam Puan

Puan Barajı

İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü
İçin Puan Barajı

19 Şubat 2019 Salı

100

50

70

2. Yapılan dil sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilerin 100 puan üzerinden almış oldukları dil
puanının % 50’si ve genel akademik ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılıklarının % 50’si
alınarak genel başarı puanları hesaplanır.
3. Öğrenciler kendi bölümleri içerisinde genel başarı puanı en yüksek olandan en düşük olana doğru
sıralanırlar ve başvuru sırasında belirtmiş oldukları üniversitelerin kontenjanları ve tercih sıraları
göz önünde bulundurularak, Mevlana Değişim Programı kapsamında gidecekleri üniversitelere
yerleştirilirler.
4. Yapılacak seçim 2019-2020 Akademik Yılı Güz+ Bahar ve Güz veya Bahar Dönemleri için
olacaktır.
5. Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir. 2019-2020 Akademik Yılı
için başka bir seçim dönemi şu an için planlanmamıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
gerekli gördüğü takdirde ilana tekrar çıkılabilir.
Burslar:
Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak gidecek
öğrencilere ödenecek burs tutarları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:
Çin, Japonya, Kolombiya, Malezya

1.500 TL

Bosna Hersek, İspanya, Ukrayna, Kazakistan,
Kırgızistan

1.400 TL

Fas, Cezayir, Hindistan, Pakistan

1.300 TL
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2019 – 2020 Akademik Yılı
Mevlana Değişim Programı Öğrenci Değişimi
Seçim Takvimi
06-25 Şubat 2019

Başvuruların Alınması

19 Şubat 2019

Yazılı Yabancı Dil Sınavı

01 Mart 2019

Nisan/Mayıs 2019

Aday Öğrencilerin ilan
edilmesi
Bilgilendirme Toplantısı
(Toplantı tarihi ve saati
YÖK’ten gelecek değerlendirme
sonuçlarından sonra ayrıca
mevlana.dpu.edu.tr adresinde
ilan edilecektir.)

* Takvimde gerçekleşecek olası değişiklikler DPÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Mevlana Değişim
Programı Koordinasyon Ofisi tarafından http://mevlana.dpu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Lütfen
düzenli olarak web sayfamızı takip ediniz.
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNASYON OFİSİ
(Evliya Çelebi Yerleşkesi, Rektörlük Binası)
Web: mevlana.dpu.edu.tr | Tel: 0 274 265 2031/1048-1040 | E-posta: mevlana@dpu.edu.tr
YÖK’ün Mevlana Sitesi: www.yok.gov.tr/web/mevlana
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