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ERASMUS+ (2014-2020)

Erasmus+, AB’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor
alanlarındaki Programıdır.
ERASMUS+ ANA EYLEM 1:

BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

• Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik alanındaki

programlarının Türkiye’de yürütülmesinden sorumlu kuruluş olarak 2003 yılında
kurulmuştur. 2011 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak
çalışmalarına devam etmektedir. (www.ua.gov.tr)

Öğrenci Hareketliliği-STUDENT MOBILITY (SM):

1. Öğrenim hareketliliği

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlar
arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.
2. Staj hareketliliği

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj
yapmasıdır.

•
•

Öğrenciler; öğrenim + staj süreleri toplamı hibeli ya da hibesiz 12 ay olmak koşuluyla;
Lisans, Yüksek lisans, Doktora düzeylerinde (her birinde 12 ay olmak üzere)
faydalanabilirler.
Staj süresi; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde en az 2 ay en fazla 12 aydır.

Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim
BAŞVURU SÜRECİ

• Başvuru İlanı

: 2018/2019 DÖNEMİ BAŞVURULARI
STAJ İÇİN:

08/01/2018- 23/02/2018

ÖĞRENİM İÇİN: 08/01/2018- 15/02/2018

• Öğrencinin online başvuru formunu doldurması
• Başvuru Formu’ nun Transcript belgesi ile birlikte Dış İlişkiler
Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi

• Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Yabancı Dil Sınavı’nın yapılması
(28/02/2018- Yazılı, 06/03/2018-Sözlü)

Başvurularını değerlendirmede kullanılacak
değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

•
•
•
•
•
•
•

Ölçüt
Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi
%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi
%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına
+15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)
-10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma
-10 puan

Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim
SEÇİM VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Yabancı Dil Sınavı ve akademik ortalamalarına göre öğrencilerin kendi bölümleri
içinde sıralanması

•
•
•
•
•

Sonuçlara itiraz süreci

Gitmeye hak kazanan öğrencilerin kontenjan sayılarına göre belirlenmesi

Öğrencilerin gidecekleri kurumların belirlenmesi ve kurumların e-posta yolu ile
bilgilendirilmesi
Hibe yetersizliği durumunda hibesiz olarak programdan faydalanma imkanı
Feragat son tarihinden sonra gitmekten vazgeçen öğrencilerden tekrar
başvurmaları durumunda -10 puan uygulaması

Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim
YENİ UYGULAMA!!!
• 2018/2019 Akademik yılı itibariyle Mersin Üniversitesi Erasmus Kurul Kararı
gereği giden öğrencilerimiz, aynı akademik yıl içerisinde (hibeli/hibesiz)
yalnızca 1 dönem ( sömestr) Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden
faydalandırılacaktır.

Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim
KURUMLARA BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ

• Gidilecek kuruma başvuru için gerekli belgelerin doldurulması
• Learning Agreement belgesinin doldurulması (her dönem için 30 ECTS ve
Tablo A ve B’deki ECTS sayıları eşit olmalı)

• Kabul mektubu ve onaylı LA geldikten sonra denklik işlemlerinin yapılması
• Onaylı LA belgesindeki derslerin Yönetim Kurulu Kararı ile denkliğinin
yapılması

**Öğrenci gitmeden önce LA belgesinde belirtilen denklik işleminin kurul
kararına bağlanması (Bölüm Koordinatörleri- Fakülte/Enstitü
koordinasyonunda)

Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim
KURUMLARA BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ

• Öğrencinin pasaport, vize işlemlerine başlaması (ilgili makama yazısı)
• Öğrencinin zorunlu sigortasını yaptırması
• Öğrencinin hibe sözleşmesi imzalaması
• OLS (Online Linguistic Suport) sınavının öğrencilerin e-mail adreslerine
tanımlanması (İng., Alm., Fransızca, İtalyanca, Lehçe, Yunanca, Polish,
Czech, Danish, , Swedish, Portuguese

Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim
ÖĞRENİM DÖNEMİ

• Öğrencinin Arrival certificate belgesinin onaylı halini göndermesi
• Ders değişikliği durumunda LA değişiklik sayfasının doldurulması ve
onaylanması (Bölüm Koordinatörü onayı ve imzası ile)

• Ders değişikliği durumunda Yönetim Kurulu kararının güncellenmesi
• Öğrenci takibinin yapılması, öğrenciden geribildirim alınması

Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim
DÖNDÜKTEN SONRA

• LA/ After The Mobility, katılım belgesi, pasaport fotokopisi, LA belgelerinin
Erasmus Ofisi’ne teslim edilmesi

• Denklik işlemi için not belgelerinin Erasmus birimi tarafından
Fakülte/Enstitülere gönderilmesi

• Bölümün denklik işlemini gerçekleştirmesi
• Başarısız olunan dersin kurum not dökümünde de başarısız görünmesi

•

Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim

HİBE KESİNTİSİ

Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu
hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. (öğrenci öğrenim hareketliliği
faaliyetleri asgari 3 ay, staj hareketliliği faaliyetleri asgari 2 ay sürer)

• Dönüş belgelerini teslim etmeyen öğrencilerin hareketlilik süreçlerinin iptal
edilmesi ve tüm hibelerinin iade alınması

• Katılımcının, %50 oranında başarısızlık göstermesi durumunda toplam

hibesinden %20 oranında, %100 başarısızlık durumunda ise %50 oranında
kesinti yapılır.

• Faaliyete 7 gün süreden fazla (haftasonu dahil) ara veren öğrenciye söz

konusu ayrı kalınan toplam gün sayısı için hibe ödemesi yapılmaz. Daha
önce ödeme yapılmışsa, ödemenin iadesi talep edilir.

Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim
• İKİLİ ANLAŞMALAR
• FORMLAR
• LEARNING AGREEMENT DOLDURULMASI- (LİSANS, YL VE DOKTORA )

Öğrenci Hareketliliği-Staj

“Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya
organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi
kazanma sürecidir.

• Staj hareketliliği için: öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor
olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır.

• Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez.
•

Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim
programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik
çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar
yapmak üzere kullanılamaz!!! Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu
mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Öğrenci Hareketliliği-Staj

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar;

• İşletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına

uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden
kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik
sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile
sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
Staj için Uygun olmayan kuruluşlar

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti
için uygun değildir:

-

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar

Öğrenci Hareketliliği-Staj
BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

• ONLINE BAŞVURU FORMU
• TRANSKRİPT (2017-2018 güz dönemi dahil)
• KABUL BELGESİ (Staj yapılacak olan kurumdan alınacak)
• ERASMUS+ STAJ İÇİN ÖĞRENİM ANLAŞMASI

Öğrenci Hareketliliği-Staj

•
•
•

Staj Faaliyetinin Tanınması

Staj faaliyeti başlamadan önce tüm taraflarca Öğrenim Hareketliliği İçin Staj
Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship) imzalanması suretiyle yazılı
olarak teyit edilir. Yararlanıcı kurum, bu anlaşmada belirtilen iş programında
öğrencinin başarılı olması durumunda tam tanınmanın sağlanacağını garanti
eder.
Öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu
tarafından tam olarak ve tercihen AKTS kredileri kullanılarak tanınması
gereklidir.

Stajın müfredat programının parçası olmadığı hallerde ise, yükseköğretim
kurumu tanımayı, en azından yurt dışında yapılan staj faaliyetini Diploma Eki’ne
kaydetmek suretiyle gerçekleştirir. Stajın müfredat programının parçası
olmaması halinde dahi Erasmus staj faaliyeti, öğrencinin eğitim alanı ile ilgili bir
sektörde yapılır.

Öğrenci Hareketliliği-Staj
YENİ!!!

• Yükseköğretim

kurumlarından yeni mezun olanlar da stajlara
katılabilirler. Öğrenci iken başvuru yapılmalı ve mezun olduktan sonraki
bir yıl içerisinde yurtdışındaki staj yapılıp tamamlanmalıdır.

HİBE MİKTARLARI

Hayat Pahalılığına Göre Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Ülke Türleri

Aylık Öğrenci Aylık Öğrenci
Staj Hibesi (€)
Öğrenim
Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya,
İngiltere (Birleşik Krallık), 500
İrlanda, İsveç, İzlanda Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

600

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, 400
İtalya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti Estonya, Hırvatistan 300
Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya,
Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

400

Hibeler –Ülke Gruplarında Yenilikler
• Bazı ülkelerin hibe kategorilerinde bulunan yerleri değiştirilmiştir.
• Öğrenci öğrenim hareketliliklerinde 500 Avro ödenen 1. grupta

bulunan
Fransa, İtalya ve Avusturya 2. gruba alınmış, 2. grupta yer alan İzlanda ve
Lüksemburg 1. gruba yükseltilmiştir.

• Öğrenci öğrenim hareketliliklerinde 400 Avro ödenen 2. grupta bulunan Çek

Cumhuriyeti, Hırvatistan, Slovenya ve Türkiye 300 Avro ödenen 3. gruba
alınmış, 3. grupta yer alan Malta ise 2. gruba yükseltilmiştir.
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Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
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Telefon: 3412815 - 12274,12275,12272
erasmus@mersin.edu.tr

