Değerli Öğrencilerimiz,
Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim, Staj ve Avrupa Staj Fırsatları Konsorsiyum (EPO) Hareketliliklerinden ve Mevlana Değişim
Programından yararlanmak üzere başvuruda bulunmayı planlayan öğrencilerimiz için, Koordinatörlüğümüzce yabancı dil seviye tespit sınavı
düzenlenecektir. Söz konusu sınav 15 Aralık 2018, Cumartesi günü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde saat 10:30‘da
gerçekleştirilecektir.
Sınav tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 10:30
Online Başvuru Tarihleri: 21.11.2018 – 10.12.2018 arasındadır.
Sınav İngilizce dilinde yapılacaktır.
Başvuru yöntemi ve bilgilendirme kılavuzu için tıklayınız:


Sınav ücretsizdir.



Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları Koordinatörlüğümüzün https://app.int.cbu.edu.tr/ adresli internet
sayfası üzerinden OCAK 2019 içerisinde alınacaktır.



Mevlana Değişim Programı başvuruları ve belge teslim tarihleri internet sayfası üzerinden ayrıca duyurulacaktır. Lütfen ilanlarımızı ve
duyurularımızı Üniversitemiz internet sayfasını takip ediniz.



Yabancı Dil Sınavı Online başvuru dönemi 21 Kasım 2018 itibari ile başlamıştır.
Son başvuru tarihi 10 Aralık 2018 Pazartesi (Türkiye Saati ile) 17:00’dir. Bu tarihten sonra yabancı dil sınavına başvuru seçeneği
kapatılacaktır ve yıl içinde yapılan tek sınav bu olacaktır.





BAHAR DÖNEMİ İÇİNDE AYRICA BİR DİL SINAVI YAPILMAYACAKTIR!
Öğrencilerimizin başvuru için Erasmus Koordinatörlüğüne veya Bölüm Erasmus Koordinatörlerine gitmelerine gerek bulunmamaktadır.
Başvuru sayfamızdan (app.int.cbu.edu.tr) kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra, “Sınav başvurusu” menüsünü seçmeleri ve “20182019 DEĞİŞİM PROGRAMLARI YABANCI DİL SINAVI” altından, girmek istedikleri sınav türünü işaretlemeleri yeterlidir. Ayrıca, sınav
başvuru formlarının bir çıktısı alınarak sınav tarihine kadar saklanmalı ve imzalanarak – koordinatörünüze ya da ofisimize
imzalatmaya gerek yoktur- sınav girişinde öğrenci kimliği ve nüfus cüzdanı veya ehliyet ile birlikte (yabancı uyruklular için
pasaport kabul edilmektedir) ibraz edilmelidir. (Formları Koordinatörlüğümüze getirmenize gerek bulunmamaktadır)
Bu başvurular sadece yabancı dil sınavı içindir.



Erasmus Öğrenim/Staj Hareketliliği başvuru dönemi ve Mevlana Değişim Programı başvuru Tarihleri daha sonra ilan edilecektir.



Yabancı dil sınavı için yukarıda açıklanan yöntemler dâhilinde başvurmayan adaylar, sınava alınamayacaklardır.



Engelli öğrencilerimizin, engel durumlarını ve özel taleplerini erasmus@cbu.edu.tr adresine bildirmeleri halinde sınav salonlarında kendileri
için gerekli düzenlemeler Koordinatörlüğümüzce yapılacaktır.
Notlar:
- Gelecek dönemlerde Erasmus hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurmak isteyen adayların başvuruları çevrimiçi (online) sistem
üzerinden alınacağından, öğrencilerimizin başvuru sürecinde e-posta adreslerini kullanabiliyor olması gerekmektedir. Yalnızca kurumsal
(öğrencino@ogr.cbu.edu.tr uzantılı) e-posta adresleri üzerinden sisteme kaydolmak mümkündür. Kurumsal e-posta zorunludur.
- Başvurunuzu yapmadan ÖNCE Online sisteme üye olup başvuru yapabilmek için öncelikle öğrencino@ogr.cbu.edu.tr uzantılı mail
adreslerinize ulaşabiliyor olmanız gerekmektedir. Henüz bu e- postanızı almadıysanız bölüm öğrenci işlerinize danışınız. Daha önce bu eposta adresinize hiç giriş yapmadıysanız şifreniz TC kimlik numaranızdır. Bu e-postanıza ait şifrenizi unuttunuz veya bilmiyorsanız lütfen
bölüm öğrenci işlerinden yardım isteyiniz.
- E-posta adresinize giriş yapmak için tıklayınız.
- Sisteme üye olabilmek için Aktivasyon kodunuzun e-posta hesabınıza gelmesi gereklidir. Bu yüzden Kurumsal e-postanıza erişebiliyor
olmanız gereklidir.
- E-posta adresinizle https://app.int.cbu.edu.tr/ sayfasından kaydolduktan sonra, online başvurunuzu tamamlayınız.
- Başvuru sonrasında alacağınız sınav giriş belgesini saklayınız ve sınav günü yanınızda bulundurunuz.
ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sisteme daha evvel kaydolan öğrencilerimiz kaydoldukları e- posta adreslerin ile üye giriş kısmından giriş
yapabilirler. Ancak karşılaşın problemlerde bu e-posta adreslerinde yaşanan teknik sorunlarda destek verilememektedir. Lütfen kurumsal eposta adresiniz ile yeni kayıt olunuz. Ayrıca e-posta adreslerinizle kaydolurken lütfen Türkçe karakter kullanmayınız.

Yabancı Dil Sınavına başvuru yapmak için tıklayınız…
Saygı ile duyurulur,
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Erasmus+ Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu
1) Kayıt Olma, Giriş Yapma

a) Üyeliğinizin olması durumunda, “Giriş” (1)linkini kullanarak giriş ekranına ulaşabilirsiniz.
b) Sisteme kayıtlı değilseniz, “Üye Kayıt” (2) linkini kullanarak üyelik ekranına ulaşabilirsiniz.

c) Bilgilerinizi örnekteki gibi doldurduktan sonra “Kaydol” butonuna basınız.
- Bu işlem sonrasında kayıt olduğunuz e-posta adresinize bir
aktivasyon maili gelecektir. Bu mail aracılığıyla üyeliğinizi aktive
edebilirsiniz.
* Spam klasörünü kontrol etmeyi unutmayınız!
* (…@ogr.cbu.edu.tr) uzantılı kurumsal e-posta adresiniz ile üye olmak
zorunludur. Üniversitemize ait e-posta adresinize daha önce hiç giriş
yapmadıysanız şifreniz TC kimlik numaranızdır. Bu e-postanıza ait şifrenizi
unuttunuz ve hatırlamıyorsanız lütfen bölüm öğrenci işlerinden yardım
isteyiniz.
*Üniversitemize ait e-posta adresinize giriş yapmak için tıklayınız.
Örnek : Öğrenci No : 123456789
Şifre: TC Kimlik No
ÖNEMLİ NOT: SİSTEME DAHA ÖNCE FARKLI BİR E-POSTA İLE KAYITLIYSANIZ, LÜTFEN
ÖĞRENCİ E-POSTANIZ İLE YENİ BİR KAYIT OLUŞTURUNUZ.
HOTMAIL – GMAIL – WINDOWSLIVE VB. DİĞER E-POSTA UZANTILARI İLE SİSTEME ÜYE KAYDI
YAPMAYINIZ!

ÇOK ÖNEMLİ NOT: LÜTFEN E-POSTA ADRESİNİZİ DOĞRU VE EKSİKSİZ YAZDIĞINIZDAN EMİN OLUNUZ.
YANLIŞ YA DA BOŞLUK BIRAKILARAK YAZILAN E-POSTA ADRESLERİNE DOĞRULAMA KODU
GÖNDERİLEMEMEKTEDİR.
ÖRNEK : 123456789@ogr.cbu.edu.tr şeklindeki e-posta adresinizi üye olurken OGR.CBU.EDU.TR şeklinde
yazdığınızdan emin olunuz. ‘‘org/ ogr.cbu.tr’’ şeklinde yazım hatalarından dolayı e-postanıza şifrenizin-aktivasyon
kodunuzun tarafınıza ulaşmaması halinde Koordinatörlüğümüz herhangi bir sorumluluk sahibi değildir.

2) Profil Ekranı ve Sınav Başvurusu
Sağ üst köşede bulunan, isminiz yazılı butonu tıklayarak “Profil” (3) sayfasına ulaşabilir, üyelik bilgilerinizi değiştirebilir, fotoğraf ekleyebilir ve
eski başvurularınızı görebilirsiniz.

- Siyah menü barında bulunan “Sınav Başvurularımdan veya Dil Sınavı için buraya tıklayabiliriz.” (4) linkine tıklayarak Değişim
Programları Yabancı Dil Sınavları listesine ulaşın.

Hareketlilik Döneminize uygun Yabancı Dil Sınavının
sağında İşlemler Menü başlığında bulunan
‘‘BAŞVUR’’ botununu tıklayınız.

- Sınav başvuru ekranında
bulunan kişisel bilgileri eksiksiz ve
doğru bir biçimde doldurunuz.
- En altta bulunan
“Başvurumu Kaydet” (5)
butonuna basınız.

3) Başvuru Tamamlama ve PDF Çıktısı Alma

- Sınav başvurunuzu tamamlamış bulunmaktasınız.
- Başvurunuzu güncellemek isterseniz, “Güncelle” (6) linkini kullanarak bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
- Başvuru belgesinin bir çıktısını almak için “PDF” (7) linkine basınız.
- Sınava başvuru belgesi ile katılmak zorunludur. Yanında başvuru belgesi olmayan adaylar kesinlikle SINAVA
ALINMAYACAKTIR!

Sınavda başarılar dileriz.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

