A)GENEL BİLGİ
Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa
Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli
öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.
Bunun yanısıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite
mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma
çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.
Hareketlilik Faaliyetleri
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Hareketliliğin Organizasyonu

Erasmus Yoğun Dil Kursları
Yoğun Programlar
Hazırlık Ziyaretleri

Programın amacı?
Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus
programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da
karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak
tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli
yükseköğretim sunan Avrupa'da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren
bireyler olacaklardır.
Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların
yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Erasmus programı ile 1987'den günümüze kadar 1,5
milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o
ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir. Program 2012 yılı itibariyle 3 milyon öğrencinin
Erasmus öğrencisi olmasını hedeflemektedir.

Kimler faydalanabilir?
Erasmus programı, Hayatboyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa
Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülkeler
arasında yer alan Türkiye ve Hırvatistan ile İsviçre yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Erasmus

programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke
kurumu olması şartı aranmaktadır.
Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve
benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimi olan Komisyon Yürütme
Ajansı'na (The Education, Audiovisiual and Culture Executive Agency - EACEA) başvurarak Erasmus Üniversite
Beyannamesi -EÜB (Erasmus University Charter - EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci
ve personeli Erasmus programından faydalanabilir. Öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen kurumların
Genişletilmiş EÜB (Extended EUC) alması gerekmektedir.
2010-2011 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere, EÜB sahibi kurumların Öğrenci ve Personel
Hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak bireylerinin:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da,
Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim
kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve
mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye'de yaşıyor olmaları
gerekmektedir.
Hayatboyu Öğrenme Programı'nın ilk yılı olan 2007/2008 akademik yılından beri tüm Avrupa'da 2000'den fazla
yükseköğretim kurumu Erasmus programına katılabilmektedir. Alınan EÜBler, iptallerini gerektirecek bir durum
olmadığı takdirde, 2013 yılına kadar geçerliliğini koruyacaktır. Kurumlar, her yıl Komisyonun ilan ettiği son tarihe
uygun olarak başvuruları açtığı tarihten itibaren başvuruda bulunabilirler.

Ulusal Ajans merkezli faaliyetler
Öğrenci Hareketliliği
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Erasmus Yoğun Dil Kursları
Yoğun Programlar
Hazırlık Ziyaretleri

AB Komisyonu resmi web sitesi "Erasmus for Higher Education" sayfasına aşağıdaki
linkten ulaşılmaktadır:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Socrates II Döneminde "Öğrenci Değişimi" faaliyeti olarak isimlendirilen bu faaliyet, 2007-2013 yılları arasında
sürecek Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında "Öğrenci Öğrenim Hareketliliği" faaliyeti olarak devam
edecektir.
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi
(EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında)
dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program
dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri
istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten
kaynaklanan

ek

masraflara

yardımcı

olmak

istenmektedir.

Seçilen

öğrenciler

istedikleri

takdirde

hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.
Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan
anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında
bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca birbirleriyle anlaşması olan Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi
kurumlar arasında

yapılabilmektedir.

Öğrenim

Hareketliliğinden

faydalanabilmek

için

öğrencilerin

kendi

kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum
kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus
öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre
öğrencilerini seçerler.
Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa
faydalanabilir; staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden
faydalanılmasına engel değildir.
Öğrencilerin seçim şartları ve hibe miktarları için lütfen ilgili akademik yılın Hayatboyu Öğrenme Ulusal Teklif
Çağrısı'na bakınız.
Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler :
Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda eşdeğer
gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında
değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır.
Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi
yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir
Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite
Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Merkez durumu Avrupa
Komisyonu'na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi'nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.
Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin
kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye
döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız
sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak
başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri
süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları
kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum,
kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de
talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.
Erasmus Programı Ne Değildir ?
1- Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.
2- Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.
3- Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.
Erasmus Programı Neler Kazandırır?
Üniversitelere Kazandırdıkları
Uluslararası tecrübe ve itibar
Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim
Hoşgörü ve kültürler arası diyalog
Tanıtım / uluslararasılaşma
Araştırma ve bilimin oluşumuna katkı
Projelere ve değişime kaynak temini
Kendini yenileme / geliştirme yoluyla kalitenin arttırılması
Üniversiteler arası rekabet
Öğrencilere Kazandırdıkları
Yurtdışı deneyimi
Çok kültürlü ortamda ders işleme
Değişik kültürleri tanıma
Kendi kültürünü tanıtma
Yeni arkadaşlar edinme
Eğitim sonrası iş/mesleki bağlantılar
Farklı bir okulda öğrenci olabilme
Farklı bir sistem görebilme
Topluma Kazandırdıkları
AB ile entegrasyon
Eğitimde kalitenin artırılması
Üniversite şehrine ekonomik ve kültürel canlılık kazandırması
Üniversite+vatandaş+iş dünyası yakınlaşması
Türkçenin yaygınlaştırılması
Kültürlerin etkileşimi, farklı kültürleri tanıyarak önyargıların kırılması
Türkiye'nin tanıtımı

ERASMUS HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
Öğrenci Hareketliliğinde yabancı dil ne kadar önemlidir?
Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir.
Bunun gidilecek ülkenin dili olması şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir
dil olmaktadır. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesinin istenmesi de mümkündür.
Öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini Erasmus öğrenim veya staj hareketliliğinin gerekliliklerini (dersleri
takip etme, sınavlarda ve çalışma ortamında kendini ifade etme vb) yerine getirebilecek düzeyde bilmesi
gerekmektedir. Faaliyete başlamadan önce gidilecek kurumda hangi dil veya dillerin kabul edildiğinin bilinmesi
gerekmektedir.
Başka bir yüksek öğretim kurumunun anlaşmaları kapsamında Erasmus öğrenci veya personel
hareketliliği faaliyetinden faydalanabilir miyim?
Hayır, her öğrenci ve personel ancak kendi öğrencisi veya personeli olduğu yükseköğretim kurumu vasıtasıyla
Erasmus hareketlilik faaliyetlerine katılabilir.
Merkez veya üniversite tarafından kalacak yer ayarlanır mı?
Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması Merkezin veya üniversitelerin
sorumluluğunda

değildir.

Ancak

gidilecek

üniversitenin

Erasmus

koordinatörlüğü

öğrencilere

nerede

kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. EÜB, misafir
kabul edecek olan kuruma bu konuda gelenlere yardımcı olmak gibi bir sorumluluk yüklemektedir.
Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?
Vize işlemleri yararlanıcıların yükümlülüğündedir.
Vize prosedürleri, Türkiye'nin aday ülke olması nedeniyle Türk öğrencileri için sıkıntı yaratabilmektedir. Başvuru
sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen istenilen bütün evrakların
tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için üniversite
rektörlüğü tarafından öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğunu ve bu kapsamda kendisine aylık belirlenen hibe
miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazının büyükelçiliğe iletilmesi vize alınması konusunda kolaylık
sağlayabilecektir.
Üniversitem aracılığı olmadan, kişisel olarak Erasmus programından faydalanabilir miyim?
Hayır. Erasmus programı kurumsal bir faaliyet alanıdır. Erasmus programından yalnızca öğrencisi veya personeli
olduğunuz yüksek öğretim kurumu aracılığıyla faydalanabilirsiniz.
Gideceğim ülke veya üniversiteyi kendim seçebilir miyim?
Erasmus

öğrenci

öğrenim

hareketliliği

ve

personel

ders

verme

hareketliliği

kapsamında,

yalnızca

üniversitelerin anlaşmalı oldukları yurtdışındaki ortak üniversitelere gidilebilmektedir. Ancak üniversitenizde ikili

anlaşma yapmaya yetkili olan kişilere isteklerinizi bildirmeniz, istediğiniz ülke üniversiteleriyle ikili anlaşma
yapılmasını sağlayabilir.
İkili anlaşmalar nasıl yapılır? İkili anlaşma yapılması için ben ne yapabilirim?
İkili anlaşmalar, üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrencilerin belli
toplam süreliğine değişim öğrencisi olması içeriğiyle imzalanarak yapılır. Üniversiteler toplam ikili anlaşma
kapasiteleri için Merkezden hibe talep ederler. Merkez, akademik yıl başında alınan hibe talebini, üniversitenin
geçmiş yıl performansına ve kendi bütçe olanaklarına bakarak değerlendirir, karşılayabildiği oranda karşılar.
Merkezin karşıladığı oranda ikili anlaşmalar hayata geçer. Üniversitelerin Merkezden hibe almaksızın
anlaşmalarını hayata geçirmeleri, öğrenci/öğretim elemanlarını hibe vermeden ya da kendi kaynaklarından hibe
vererek göndermeleri mümkündür.
Öğrencilerin ikili anlaşma yapma olanakları olmamakla birlikte, üniversite yetkililerine ortak bulmakta yardımcı
olabilirler. Yurt dışındaki arkadaşları, akrabaları vasıtasıyla üniversiteler arasında iletişim kurulmasına yardımcı
olabilir, anlaşma olasılığının yüksek olduğunu bildikleri üniversiteleri Erasmus koordinatörlüklerine bildirebilirler.
Ancak yapılacak olan hiçbir anlaşma, bu anlaşma zeminini hazırlayan bir öğrenci dahi olsa belirli bir öğrencinin
şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adına bir değişim zeminidir ve bütün öğrencilerin
istifadesine açıktır.
Merkez öğrenci seçiminde rol oynar mı?
Merkez öğrenci seçimine müdahale etmez. Yalnızca seçim için gereken genel kriterleri belirler ve seçimin tarafsız
yapılması için kurallar koyar. Merkez seçimlerin tarafsız yapıldığından şüphe duyulması halinde seçim
komisyonunda yer alabilir.
Üniversiteler Merkez tarafından ülke genelinde belirlenen kriterlerle çelişmemek ve programın ruhuna aykırı
olmamak kaydıyla kendi özel kriterlerini belirlemekte ve uygulamakta serbesttirler (Örn: mezuniyet döneminde
öğrenci göndermemek gibi).
Erasmus staj programıyla kendi bulduğum staj yerine gidebilir miyim?
Öğrenciler üniversiteleri tarafından önerilen yerlerde

staj yapabilecekleri gibi, staj yerlerini kendileri

bulup Erasmus koordinatörlüklerine başvuruda bulunabilirler. Gerek üniversitenin önerdiği staj kurumlarına
başvuran, gerekse kendi staj yerleri ile başvuran öğrenciler arasından ilgili akademik yıla ilişkin seçim
kriterlerine göre seçilen öğrenciler kontenjan dahilinde faaliyetten faydalanabilir.

B) İKİLİ ANLAŞMA (BILATERAL AGREEMENT) NEDİR?
Erasmus İkili anlaşması, iki yüksek öğrenim kurumunun Erasmus programı kapsamında yapmayı
planladığı, birbirlerinden bekledikleri şartları belirten niyet mektubu niteliğinde, üzerinde iki tarafın
karşılıklı anlaşarak değişiklik yapabileceği bir anlaşmadır.
Ortak Bulma
Öğretim görevlisi ve öğrenci değişimlerini gerçekleştirmek için fakülteler ve bölümler bazında ikili
anlaşmalar yapmak gerekmektedir. Bu anlaşmaları yapmak için şu önemli noktalara dikkat
edilmelidir:
Ne yapmalı?
Ortak bulma konusunda izlenmesi gereken en etkili yöntem kişisel ilişkileri kullanmaktır.
Üniversitemiz bünyesinde yurt dışında eğitim görmüş akademisyenlerimiz bu avantajlarını
kullanarak öğrenim gördükleri üniversitede geliştirdikleri ilişkilerini Erasmus anlaşması
imzalamak için kullanabilirler. Bu bağlamda Avrupa üniversitelerinden tanıdıkları
akademisyenlerle bağlantıya geçebilirler.
Bu kimselere üniversitemizle ilgili detaylı bilgiler vermek ve yüz yüze görüşme imkanları
yaratmak son derece önemlidir.
Ortak bulma konusunda atılacak adımlardan bir diğeri ise uluslar arası konferanslarda kişisel
girişimlerde bulunmak, çeşitli Avrupa üniversitelerinden gelen temsilcilerle görüşüp
üniversitemizi tanıtmak ve Erasmus çerçevesinde ilişkileri geliştirmektir.
1. Öğrenci Değişimi - ÖD ( Student Mobility - SM):
Erasmus programı kapsamında yüksek öğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, doktora dahil olmak
üzere öğrencilere, üniversiteler arasında varılan ikili anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde, diğer
katılımcı ülkedeki bir üniversitede veya yüksek öğrenim kurumunda 3-12 ay eğitim desteği (Erasmus
hibesi) sağlanmaktadır. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci değişimi yapılır.
Ancak, uygulamada lisans ve yüksek lisans düzeyindeki değişim ağırlıklıdır.
Öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için Erasmus İkili Anlaşması na ( Erasmus Bilateral Agreement )
sahip taraflardan birinin AB üyesi ülkeden olması gerektiği hususu, şu an için üye olmayan ülke
Türkiye'den olan bölüm/fakültenin anlaşmalı olduğu bölüm/fakültenin AB üyesi bir ülkeden olmasını
zorunlu kılmaktadır.
Erasmus faaliyetlerine katılım için onay almış kurumların öğrencileri, ilgili kurumun uluslararası
ilişkiler birimine (Erasmus Koordinatörlüğü/bürosu), bir sonraki akademik dönem için başvuru
yaparlar. Üniversiteler arası ikili anlaşmalar ve toplam değişim hacmine ve kaynağa bağlı olarak,
başvurular arasından seçim bu birim tarafından, Komisyon'un ve AB Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi'nin belirlediği kıstaslara göre en uygun şekilde yapılır. Değişime hak kazanan öğrenciler,
kalacakları süreye göre ve ülkeye göre idari ve mali hazırlıklarını yaparlar.
Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin yabancı dil düzeylerini geliştirmeye dönük çalışmalar
yapmaları ve genel not düzeylerini olabildiği kadar yüksek tutmalarında fayda vardır. Zira, genel
başarı ortalamasında, değerlendirmenin yapıldığı dönem itibariyle 2.00/4.00 veya 70/100 düzeyinin
altında olan öğrenciler değişim için başvuramazlar. Başvurabilen öğrencilerin, yüksek öğretim
kurumlarınca seçilmesinde kullanılacak ağırlıklı değerlendirmede başarı düzeyi (%45), yabancı dil
durumu (%45) ve mülakat (%10) etkili olacaktır. Erasmus programı bu şekilde, öğrencilerimizin
akademik başarısını ve yabancı dil becerisini artırmayı teşvik etmektedir. Başvurular, ilgili

rektörlüklerin resmi olarak görevlendirdiği asgari 5 kişiden oluşan Seçim Komisyonları tarafından
yapılır. Gerekli görülen hallerde, Ulusal Ajans personeli seçimlere gözlemci olarak katılabilir.
Programa katılmaya ve Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış öğrencilere Erasmus Öğrenci
Beyannamesi ( Erasmus Student Charter ) verilerek, bu standard metinle hakları ve sorumlulukları
bildirilir.
Program, öğrenciye kısmi maddi destek sağlamak suretiyle, normal şartlarda yapılan öğrenci
değişimini bir nevi tabana yayma işlevi icra eder. Ancak bu bir tam burs olarak görülmemelidir.
Sözgelimi, normalde böyle bir iş için 500 birimlik aylık kaynak gerekiyorsa ve öğrenci 200 birimlik
kaynağa sahipse bu programdan elde edebileceği 300 birimlik katkı ile bu değişimi yapabilme şansına
sahip olmaktadır. Öğrenci, kendi kurumuna ödediği harç dışında, gittiği kuruma bu çeşit bir ödeme
yapmamaktadır. Özellikle normal şartlarda, değil yurtdışında eğitim görmeyi yurtdışına bir şekilde
gitmeyi düşünemeyecek ölçüde maddi koşulları elverişsiz olan öğrenciler için bu fırsat çok önemli bir
vizyon kazandırıcı boyut taşımaktadır
Bir kişi, hayatında ancak bir kez Erasmus öğrencisi olabilir. Dolayısıyla, önlisans, lisans, yüksek lisans
yahut doktora programlarından herhangi birine ancak bir defa katılınabilir.
Öğrenci değişimi yapacak üniversitelerden biri mutlaka AB üyesi ülkeden olmalıdır. Türkiye özelinde
bugün için düşünülürse, öğrencilerimiz kurumlarının anlaşmalı olduğu AB ülkesi üniversitelerden
birini tercih edebilirler. Bunun için, programa katılamaya hak kazanan üniversitelerin, öğrencilerine
hangi üniversitelerle fakülte/bölüm bazında ikili anlaşmalar olduğu bilgisini de sağlamak suretiyle,
başvuru şartları ve süreci hakkında sağlıklı bilgilendirmeyi, en azından kurumun internet sayfasını
kullanarak ilan etmelidir. Öğrencinin, gittiği okulda aldığı dersler, kendi okulunda alabileceği derslerin
muadili yahut yerine saydırılabilecek nitelikte olmalıdır. Öğrenci, gittiği kurumda aldığı notları kendi
okulunda saydırıp dönem kaybı yaşamadan eğitimine devam edebilir. Erasmus Yoğun Dil Kursları EYDK ( Erasmus Intensive Language Course - EILC):
Erasmus çerçevesinde yurtdışına giden öğrencilerin dil konusunda yeterli olmaları beklenir. Ama yine
de gidilen AB ülkesine göre, Almanca, İngilizce ve Fransızca gibi yaygın olan diller dışındaki Avrupa
dilleri için akademik dönem öncesinde veya beraberinde düzenlenebilecek yoğun dil kurslarına üç
haftadan sekiz haftalık süreye kadar maddi destek sağlanabilecektir. Erasmus çerçevesinde yurtdışına
giden öğrencilerin dil konusunda yeterli olmaları beklenir. Ama yine de yaygın olan Avrupa dilleri
(İngilizce, Almanca ve Fransızca) dışında eğitim alması gereken öğrencilere eğitim öncesinde misafir
olarak gidilen ülkedeki yüksek öğretim kurumunun düzenlediği kurslara öğrenci dil seviyesine uygun
olarak katılabilir. Düzenlenen kurslara o ülkenin Ulusal Ajansları tarafından mali destek
sağlanmaktadır. 2004 - 2005 dönemi için ülkemize gelen 300 civarındaki öğrenciden 35'i kurs Ege,
Fatih ve Çukurova üniversitelerinde düzenlenen Yoğun Türkçe Dil Kursu'na katılmışlardır.
2. Öğretim Elemanı Değişimi - ÖED ( Teaching Staff Mobility - TS):
Erasmus programı; diğer bir Avrupa ülkesinde işbirliği yapılan üniversitenin resmi müfredatının içinde
yer alan genellikle kısa süreli dersleri misafir öğretim görevlisi olarak verecek öğretim elemanına
destek sağlamaktadır. Verilen destek, misafir olunan ülkede ders verme sonucu ortaya çıkan ek
masraflara katkı olarak düşünülmektedir. Bu değişim 1 hafta (asgari sekiz ders saati) ile 6 ay arasında
olabilir. Bu değişim için destek 800 ila 5000 Eur arasındadır.

3. Değişim Organizasyonu - DO ( Organisation of Mobility - OM):
Erasmus programı kapsamında değişim programında en uygun şartların oluşturulması için yüksek
öğretim kurumlarına destek sağlanmaktadır. Sözkonusu şartların ve imkanların oluşturulması ile

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaya çalışılmaktadır:
a)Öğrencilerin diğer katılımcı ülkelerde, işbirliği yapılan kurumlarda misafir olarak kaldıkları süreleri
ve yaptıkları çalışmaların karşılıklı tanınması;
b)Öğretim elemanlarının akademik programlara tam olarak bütünleştirilmiş kısa süreli dersleri (veya
görevleri) misafir öğretim üyesi sıfatıyla sorunsuz verebilmesi;
c)Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ve Diploma Eki (DE) uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi
Avrupa Kredi Transfer Sistemi - AKTS ( European Credit Transfer System - ECTS):
Avrupa Kredi Transfer Sistemi adı verilen ve Avrupa sathında yaygınlaştırılan ders ve kredi saydırmayı
standardlaştırarak öğrenci değişimini kolaylaştıran sistem sayesinde misafir olunan ülkede geçirilen
zaman ve harcanan emeğin öğrencinin kendi üniversitesi tarafından tamamen tanınması
sağlanmaktadır.
Erasmus programı, akademik kredi tahsisi ve transferi için geliştirilmiş bir sistem olan AKTS'nin
tanıtılması, uygulanması ve/veya yaygınlaştırılması ile ilgili etkinlikleri de desteklemektedir. AKTS
destek mekanizmaları şunlardır:
Daha önceden AKTS için Erasmus desteği almamış kurumlara AKTS'e başlangıç hibesi,
Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olup bütün lisans ve yüksek lisans programlarında
AKTS'yi uygun şekilde hayata geçiren kurumlara verilen AKTS etiketi, (Öğrenci değişimi
yapabilmek için AKTS Etiketi sahibi olmak şart değildir ama bu etikete sahip üniversitelerin AB
Komisyonu ve ülkeleri nezdinde itibarı daha yüksek olur. Bu yüzden hararetle tavsiye edilir.
Bu etiketi alan üniversiteler, Komisyon'un resmi internet sitesinde yayınlanır
AKTS etiketi olan ve AKTS kredilerini biriktirmek için gerekli mekanizmalarını kurmak isteyen
kurumlara sağlanabilecek AKTS Kredi Biriktirme desteği,
İhtiyaç halinde başvurulabilecek AKTS/DE Danışmanları ve ziyaretleri.
Diploma Eki - DE ( Diploma Supplement - DS):
Üniversiteler, mezunlarına uluslar arası diploma işlevi görebilecek olan ve alınan eğitimin içeriğini de
ifade eden ek bir belgeyi düzenlemeye teşvik edilirler. Bu belge, özellikle Avrupa sathında akademik
şeffaflığı sağlamak suretiyle istihdamı kolaylaştırabilecektir. Çünkü bu belgeyle kişi, iş talebinde
bulunurken diplomasının yanında eğitim düzeyinin içeriğini ve değerini resmi olarak daha iyi yansıtan
ek bir evrak sunmuş olmaktadır.
Diploma eki, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde diplomanın kullanılması sırasında ilgili tarafa mezun
olunan programın hangi kapsamda bir eğitim sağladığını göstermesi bakımından önemlidir ve
standard bazı bilgilerle birlikte öğrencinin diplomasının yanında ders dökümünü (transcript) ve AKTS
kredilerini de içermektedir. Öncelikle, öğrencinin istemesi durumunda hazırlanması öngörülen
diploma eki nin zamanla zorunlu hale gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Nitekim uygulamada önde olan
birçok Avrupa ülkesinde DE zorunlu hale gelmiş durumdadır.
* Bu anlaşmalar her zaman yapılabilir. Ancak, Erasmus Üniversite Beyannamesi öncesinde olması,
beyannameye onay alınması bakımından daha iyi olur. Üniversiteler arasında - bölüm veya fakülte
bazında - ikili anlaşma yoksa, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olunsa bile Erasmus
çerçevesinde öğrenci yahut öğretim elemanı değişimi yapılamaz
MERKEZİ PROJE FAALİYETLERİ
4. Yoğun Programlar -YP ( Intensive Programmes - IP):

Avrupa boyutu içermek ve yaygın olarak işlenmeyen bir konuda olmak kaydı ile kısa süreli (10 günden
3 aya kadar) ortak yoğun program düzenleyen (en az biri AB üyesi) üniversitelere maddi destek
verilebilmektedir. Mali destek, birbirini takip eden bir, iki veya üç yıla kadar verilebilmekte ancak, her
yıl katılımcı grubunun farklı ve/veya konunun (alanın) farklı olması şartına bağlı olmaktadır.
Bu programa katılmak isteyen üniversiteler adına müracaatı, ilgili projenin koordinatör üniversitesi 1
Mart tarihine kadar AB Komisyonu'na yapar. Bu projede akademisyenler ve öğrenciler birlikte yer
alırlar. Daha çok bir yaz okulu tarzına uygun, katılımcı her okuldan ilgili 1-2 akademisyen ve 3-5
öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yoğun bir grup çalışması olarak düşünülebilir.

5. Müfredat Geliştirme Projeleri ( Curriculum Development Projects - CD):

Bu projelerde, en az biri AB üyesi olan farklı ülkelerden en az üç yüksek öğretim kurumu bir araya
gelerek bir akademik program, bir modül, veya bir yüksek lisans programı geliştirmek üzere
kaynaklarını bir havuzda biriktirirler. Bu projeler tüm akademik alanlarda yapılabilir ve bunlar için mali
destek en fazla üç yıldır. Bu tür projeler için koordinator kurum tarafından AB Komisyonu'na 1 Mart
tarihine kadar başvuru yapılır. Bu tür projeler, sadece akademisyenlerin katılabileceği bir alandır.
6. Akademik Uzmanlık Ağları ( Thematic Networks - TN)
Akademik Uzmanlık Ağları Nedir?
Akademik Uzmanlık Ağları, Socrates/Erasmus programını ana yeniliklerinden birisidir. Bu programlar
ileriye dönük, yüksek öğretimin temel alanlarında bilimsel, eğitim ve kurumsal konuların stratejik
yansıması ile ilgilenmek üzere ortaya çıkarılmıştır. Genel olarak, Akademik Uzmanlık Ağları, yüksek
öğretimin bölümleri ve diğer ortaklar (örneğin, akademik organizasyonlar veya profesyonel kurumlar)
arasında işbirliği anlamına gelmektedir. Socrates-Erasmus programlarında yer alan bütün ülkeler (AB,
Avrupa Serbest Ticaret Birliği, ( European Free Trade Association , EFTA) ve Aday Ülkeler bir
Akademik Uzmanlık Ağları'nda temsil edilmelidirler. Teorik olarak böyle olmakla birlikte, fiili zorluklar
nedeniyle, bu ilkeyi genel olarak gözetleyen uygulamalar kabul görmektedir.
Amaçlar
Akademik Uzmanlık Ağları Projeleri şu anda Socrates/Erasmus Programı içerisinde yer almaktadır. Bu
büyük çalışma ağı, kaliteyi arttırmayı ve verilen akademik disiplin veya çalışma alanında veya
disiplinlerarası/çok disiplinli tabiata sahip bir konu ile ilgili olması durumunda, veya herkesin ortak ilgi
duyduğu diğer konularda (örneğin üniversite yönetimi, kalite güvencesi vs) üniversiteler, üniversite
fakülteleri veya bölümleri arasındaki işbirliği vasıtası ile Avrupa boyutu tanımlamak ve geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Bu tür işbirliği (mevcut olan) akademik birlikle, öğrenilen toplumlarıyla, profesyonel
kurumlarla, devlet veya özel sektördeki diğer sosyo ekonomik değeri olan ortaklarla, ve ilgisi olan
yerlerde öğrenci organizasyonlarıyla ilgili olmak zorundadır.
Akademik Uzmanlık Ağları içindeki işbirliğinin, ilgili alanda Avrupadaki üniversitelerde uzun süren ve
yaygın bir etki sağlayacak sonuca götürmesi beklenmektedir.
Kimler yararlanabilir?
Erasmus Akademik Uzmanlık Ağlarının yararlanıcıları ve koordine eden mutlaka bir üniversite veya
Erasmus'ta yer alabilecek, üniversite olarak tanınmayan her yüksek öğrenim kurumu veya üniversite
sonrası çalışmalar yapan araştırma kurumu olmak zorundadır.
Yararlanabilecek tüm kurumların bulunabileceği web adresi:

http://www3.socleoyouth.be/static/en/Others/pgIcEligibleInstitutions.html
Ortaklık ise ortakların çoğunluğu yüksek öğrenim kurumu olduğu sürece, Socrates programının genel
çerçevesi içinde yararlanabilen tüm enstitü ve kurumları içermektedir.
Bu alanda iki tür faaliyet vardır:
a. Akademik Uzmanlık Ağları Projeleri
Akademik Uzmanlık Ağları projeleri müfredat yeniliklerini özel bir alanda karşılaştırmalı bir
perspektiften değerlendirmek ve Avrupa'da daha geniş şekilde yayılmasını temin etmeyi
amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, Ağlar'ın ilgili olduğu akademik veya yönetim alanlarında
gelişmek; öğretme metodlarında ve materyallerinde yenilikleri desteklemek ve iyi deneyimleri daha
geniş şekilde uygulamasını teşvik etmek; Avrupa'daki ortak programların ve özel kursların gelişmesine
yardımcı olmak; yüksek öğretimin ilgili disiplininin müfredatında Avrupa seviyesinde gerçekleştirilen
uzman araştırma sonuçlarınının uygulanmasına yardımcı olmak; konu odaklı Avrupa temalı bir
çalışmanın sonuçları ve tavsiyelerinin çeşitli üniversitelerin müfredatlarında göz önünde alınmasına
ve ilgili disiplin veya projede kalite kriterlerini ve kalite değerlendirme metodlarını tespit etmekte
yardımcı olmaktadır.
Akademik Uzmanlık Ağları ayrıca diğer Socrates faaliyetlerine de katkıda bulunmakta ve üniversiteler
ve toplumlar arasında diyalog oluşturmaya yardımcı olmaktadır.
Akademik Uzmanlık Ağları projeleri bir yıllık anlaşmaya dayalı olmak üzere en fazla üç yıl sürebilir ve
her yıl yenilenmek zorundadır.
b. Akademik Uzmanlık Ağları Yayma Projeleri
Yaygınlaştırma Ağlar'ı projeden ortaya çıkan faydaları, özellikle o ana kadar Ağlar'la doğrudan irtibatlı
olan kurumlar grubunun dışında da yaymayı araştırmalıdır. Bu ağın yaymayı planladığı ürün ve
sonuçlar ispat edilmiş kalitenin nihai sonucu olmak zorundadır. Bu tür projeler tek bir yıllık süre ile
sınırlandırılmıştır.
Başvuru şekli
Hem Akademik Uzmanlık Ağları için hem de herhangi bir Akademik Uzmanlık Ağları Yayma projesi için
iki aşamalı seçme süreci vardır. Öncelikle ön proje teklifi sunulur (bunun için son tarih 1 Kasım'dır).
Proje teklifi başarılı olursa o zaman tam proje müracaatını yapmak üzere proje sahibine teklifte
bulunulur (son tarih onu takip eden 1 Mart tarihidir). Hem ön teklif hem de tam teklif müracaatları
Teknik Destek Bürosu'na (TAO) yapılmalıdır.
Teknik Destek Bürosu, (Technical Assistance Office) : www.socleoyouth.be
Müracaatlarını ikinci veya üçüncü yıllardaki faaliyetler için yenilemek isteyen koordinatörler tam
müracaat formlarını kullanarak 1 Kasım'a kadar müracaatlarını yapabilirler.
Komisyon'a Nasıl Müracaat Edilir?
Üniversiteler, Erasmus Üniversite Beyannamesi, Müfredat Geliştirme, Yoğun Programlar, Akademik
Uzmanlık Ağları projeleri ve AKTS/DE Etiketi için Teknik Destek Bürosu'na ( Technical Assistance
Office- TAO) gerekli işlemleri yapmak suretiyle ayrı ayrı müracaat etmek zorundadırlar. AB
Komisyonu, beyannamede verilen kurumsal bilgileri, ilgili üniversitenin rektörlük onayını taşıdığı için
doğru kabul eder fakat bu bilgilerdeki herhangi bir yanlışlık veya yanıltma amaçlı herhangi bir bilgi bir
şekilde tespit edilirse, ilgili üniversite, işbirliği kurduğu üniversiteler ve Komisyon nezdinde itibarını
kaybeder. Bu da daha sonra yapmayı düşündüğü işbirliği zeminini ortadan kaldırabilir.
Erasmus Üniversite Beyannamesi alan yüksek öğretim kurumları, Değişim Organizasyonu, Öğrenci

Değişimi, Öğretim Elemanı Değişimi ve AKTS hibeleri için Ulusal Ajans'a başvururlar. Bu başvuruların
ardından, kaynak dağılımı, kaynağın talebi karşılama oranı ve kurumların performansları dikkate
alınarak, kaynağın kullanımını belirleyen şartları ve ilkeleri içeren sözleşmelere istinaden kurumlara
aktarılır. Faaliyetler, Ulusal Ajanslar ve Komisyon tarafından örnekleme usulü denetlemeye açık olur.
Üniversitemizin ikili anlaşma sağladığı üniversiteler:

Hamm-Lippstadt University (Almanya)
Universitatea Mihail Kogalniceanu din lasi (Romanya)
University of Ljubljana (Slovenya)

ISTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI OFİS
ERASMUS

A)GİDEN ÖĞRENCİ- ÖĞRENİM AMAÇLI
B)GELEN ÖĞRENCİ- ÖĞRENİM AMAÇLI
A)GİDEN ÖĞRENCİ:

İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Giden Öğrenciler:
A) BAŞVURU KOŞULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da,
2.Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmaları veya
ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye'de yaşıyor olmaları
gerekmektedir.
3. En az 1 dönem lisans veya lisansüstü programlarına devam etmiş olmak gerekir.

4. Lisansta en az 2.00/4 ya da 70/100 genel not ortalamasına (AGNO) sahip olmak gerekir.
5. Yabancı dil için ise üniversitemiz kapsamında yapılacak sınavda %50 başarı sağlamanız
gerekmektedir.

B) DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1. FF/FD/W notunun olması Erasmus başvurusunu etkilemez.
2. İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri Erasmus Programına başvuramazlar.
3. Başvuran öğrenci ancak öğrenim gördüğü seviye için başvuruda bulunabilir. Lisans öğrencisi
yüksek lisans seviyesinde ya da yüksek lisans öğrencisi doktora seviyesinde Erasmus programına
devam etmek için başvuru yapamaz.

C) NASIL BAŞVURULUR?

ADAY ÖĞRENCİNİN BAŞVURU İŞLEMLERİ
Ön Başvuru Formu’nu doldurarak ve transkriptinizin çıktısını alarak Erasmus
koordinatörlüğüne başvurmak.
Aday öğrenciler dil düzeylerini belirlemek için Üniversitemizin İngilizce Hazırlık Bölümünün
açacağı yabancı dil sınavına girmek gerekmektedir.
Aday öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından,
Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate
alınarak en yüksek puanı alan öğrencilerin seçilmesi şeklinde gerçekleşecektir.
Başvuruda değerlendirirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
A. Akademik başarı düzeyi (AGNO): % 50
B. Dil düzeyi: %50
SEÇİLEN ÖĞRENCİNİN DEĞİŞİM ÖNCESİ DOLDURMASI GEREKEN EVRAKLAR:
Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)
Akademik Tanıma Belgesi(Recognition Sheet)
Varış/Ayrılış Belgesi (Duration Sheet)
Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi
Erasmus Öğrenci Raporu Formu
Katılım Belgesi (Certificate of Attendance)
Erasmus Öğrenci Beyannamesi (Erasmus Student Charter)
Öğrenciler İçin İstenen Bilgiler Formu
SEÇİLEN ÖĞRENCİ İÇİN İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI OFİS TARAFINDAN
HAZIRLANAN YAZILAR:
Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartmak için yazı
Vize başvuru yazısı
SEÇİLEN ÖĞRENCİNİN DEĞİŞİM ÖNCESİ YAPMASI GEREKEN DİĞER İŞLEMLER:
Pasaport işlemleri:
Pasaport işlemleri için ayrıntılı bilgi için: http://www.egm.gov.tr/hizmet.pasaport.asp
Yeşil pasaport sahibi öğrencilerin de yurt dışı giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşılaşmamaları için
vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
Vize işlemleri:
Yurtdışındaki üniversiteden kabul yazısı (acceptance letter) geldikten sonra vize işlemlerine
başlanabilinir. Vize işlemleri ile igili olarak bkz. http://www.disisleri.gov.tr Vize alma sorumluluğu
öğrenciye aittir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen
ve istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir. Yeşil pasaport sahibi
öğrencilerin de vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Sigorta İşlemleri

Gidilecek üniversitenin sağlık sigortasıyla ilgili koşullarını incelemek ve gerektiğinde uluslararası
geçerliliği olan Sağlık Sigortası yaptırmak. Sağlık sigortası yaptırma sorumluluğu öğrenciye aittir .
Ancak bunun yurtdışına çıkmadan önce yapılması gerekmektedir (Türkiye'de yaptırmak çoğu ülkeye
göre daha hesaplı olmaktadır). Öğrencilerimizin yurtdışında kaldıkları dönem için gerekli olan sağlık
sigortaları hakkında bilgi almak için Erasmus ofisine başvurabilirler.
Öğrenim Sözleşmesi ile İlgili İşlemler:

Öğrenim sözleşmesi (Learning agreement) öğrencinin gitmeden önce titizlikle üzerinde durulması
gereken bir husustur. Öğrenci gitmeden önce gidilecek üniversitenin kurs kataloğunu incelemek ve
Erasmus Koordinatörü ile birlikte misafir olunan üniversitede hangi dersleri alacağını belirlemek
zorundadır. Alınacak olan derslerle toplam 30 ECTS'yi tamamlamak zorundasınız. Alınacak derslerin
ve bununla birlikte öğrenim sözleşmesinin Fakülte Yönetim Kurulları tarafından onaylanması,
öğrencinin döndükten sonra ders kabulleri ile karşılaşabileceği zorlukları önlemek açısından bir
garanti olabilmektedir. Öğrenim sözleşmesi öğrenci, Erasmus Koordinatörü ve Kurum Koordinatörü
tarafından imzalandıktan sonra misafir olunan üniversitenin Erasmus Koordinatörü tarafından
onaylanıp imzalanması gerekmektedir . Ancak üçlü onay alan öğrenim sözleşmeleri geçerli
sayılmaktadır. Aksi takdirde üniversite seçilen dersleri kabul etmek ile yükümlü değildir. DİKKAT:
Öğrenim Sözleşmesi karşı üniversiteden onaylanmadan hibe ödemesi yapılmayacaktır.
Hazırlanan "Öğrenim Anlaşmasında/Sözleşmesinde" bulunan derslerin açılmaması veya program
çakışması nedeniyle belirlenen dersleri alamama durumunda “Öğrenim Anlaşmasının/Sözleşmesinin”
yenilenmesi gerekmektedir. Bu durumda "Öğrenim Anlaşmasının/Sözleşmesinin” sadece çıkarılan ve
eklenen dersleri gösteren sayfasının hazırlanması ve her iki üniversitenin koordinatörleri tarafından
imzalanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Öğrencinin yurtdışında bulunduğu süre içerisinde bu
değişikliklerin takip edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır. "Öğrenim Anlaşmasında/Sözleşmesinde"
yapılacak tüm değişiklikler koordinatörün bilgisi dahilinde bir ay içerisinde yapılmalıdır.
SEÇİLEN ERASMUS ÖĞRENCİSİNİN DEĞİŞİM ÖNCESİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI
OFİSE TESLİM ETMESİ GEREKTİĞİ EVRAKLAR:
Vize alındıktan sonra üniversite Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi hazırlanmalı, imzalanmalı ve
Uluslararası Ofis’e teslim edilmeli.
Öğrenciler İçin İstenen Bilgiler Formu üzerindeki açıklamalar doğrultusunda doldurarak
Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na teslim edilmeli.
Misafir olunacak kurumun gönderdiği ve öğrencinin Erasmus öğrencisi olarak o üniversiteye
kabul edildiğini gösteren kabul belgesinin aslı veya aslı gibidir onaylanmış fotokopisi de ayrıca
Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na teslim edilmeli.
Ancak bu evraklar teslim edildikten sonra hibenin %80'i alınabilinir.
2012/2013 Akademik yılında öğrenciler için belirlenen aylık hibe tutarları aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.

Ülkeler
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Çek Cumhuriyeti
Almanya
Danimarka
Estonya
İspanya
Finlandiya
Fransa
İngiltere
Yunanistan
Macaristan
İrlanda
İtalya
Litvanya
Lüksemburg
Letonya
Malta
Hollanda
Polonya
Portekiz
Romanya
İsveç
Slovenya
Slovak Cumhuriyeti

Aylık hibe miktarı
(€)
463
429
300
382
420
425
596
365
438
515
497
540
407
403
523
480
326
429
365
365
468
403
395
322
493
386
373

Tam ayı geçen süreler için, tam aya tamamlanamayan sürenin aşağıdaki tabloda gösterilen
karşılığına denk gelen miktarda hibe verilir.
1-3 gün

4-10 gün

11-17 gün

18-24 gün

25 gün ve üzeri

0

1/4 aylık hibe

2/4 aylık hibe

3/4 aylık hibe

Aylık hibe

Erasmus ögrencisine Merkez tarafından verilen toplam hibe miktarı, öğrencinin gittiği ülkeye
bağlı olarak yukarıda belirtilen aylık miktar ile gidilen süre çarpımı kadar veya toplamda “0
Avro”olabilir .
DİKKAT: Öğrenciler birinci dönemin ardından Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak
istemeleri durumunda üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının
uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir. Ancak öğrencinin
uzatacağı süre için tamamlanması gereken Öğrenim Anlaşması güncellenmeli ve bir ay
içinde imza süreci tamamlanmalıdır.
Öğrencilere verilen aylık hibe miktarları, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti
katkısından müteşekkildir.
Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.
Gidilen kurumda herhangi bir öğrenim ücreti (harç, kayıt, sınav, kütüphane vb.) ödenmeyecek
buna karşın İstanbul Üniversitesi'nde yükümlü olunan harç gibi ödemeleri yerine getirme
zorunluluğu vardır. Öğrencinin almakta olduğu diğer burslar (devlet bursları, üniversiteden
*alınan başarı bursları, vs.) değişim süresince devam edecektir.
ERASMUS ÖĞRENCİSİNİN YURT DIŞINA GİDER GİTMEZ YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER:
Öğrenim Sözleşmesi (Learning Agreement)nin her iki kurum tarafından ıslak imzalı olarak
orjinal belgenin hazrlanması.

Varış/Ayrılış Belgesi (Duration Sheet): Gidilir gidilmez Erasmus Koordinatörlüğüne fakslanmak
zorunda. Öğrenci dönüşte belgelerin aslını getirmekle yükümlüdür.
Misafir olunan üniversitenin Akademik Takvimi (Üniversitenin web sayfasından ya da
üniversite tarafından alınan onaylı resmi belge).
Uçak biletinin fotokopisi.
ERASMUS ÖĞRENCİSİNİN DEĞİŞİM SONRASI YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER
Öğrenci aşağıdaki belgeleri döndükten sonra 15 gün içersinde tamamlayarak Üniversitemizin
Erasmus Koordinatörlüğü’ne getirmelidir:
• Not Çizelgesi (Transcript of Records): Yurtdışında yapılan eğitimin tamamlanması ve misafir
kurumda okunan dersleri ve notlarını gösteren bu belge bazen doğrudan verilebilir veya misafir
olunan üniversite tarafından doğrudan Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Koordinatörüne, Uluslararası
Akademik İlişkiler Kurulu'na gönderilebilir. DİKKAT: Gelen "Transcript of Records"ın hem dersleri ve
ECTS kredilerini, hem de ECTS notlarını göstermesi gerekmektedir.
Belgenin aslı veya aslı gibidir onaylanmış fotokopisi Üniversitemizin Erasmus Koordinatörlüğü'na
teslim edilmesi zorunludur.
• Erasmus Öğrenci Faaliyet Raporu
• Öğrenim Anlaşması/Sözleşmesi (Learning Agreement)
• Katılım Belgesi (Certificate of Attendance)
• Pasaportun giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfalarının fotokopisi
• Varış/Ayrılış Belgesi (Duration Sheet):
• Uçak Dönüş biletinin fotokopisi
• Öğrencinin misafir olduğu bölüm,üniversite ve ülke ile ilgili eğitim, öğretim, sosyal ve resmi işlemler
ile ilgili izlenimlerini özetleyen bir sayfalık rapor
Bu evraklar eksiksiz olarak teslim edildiğinde hibenin geriye kalan %20'lik pay öğrenciye ödenecektir.
NOT:
HİBELİ/HİBESİZ tüm ERASMUS ÖĞRENCİLERİ İÇİN yukarıdaki işlemler geçerlidir.
İki dönem yurt dışında kalacak öğrencilerin belgeleri her dönem için ayrı hazırlamaları
gerekmektedir.
Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak
yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde öğrencinin
aldığı derslerden de başarısız olması durumu dikkate alınarak toplamda yurtdışında kaldığı sürede
hakedeceği toplam hibenin % 20'si ödenmez.

