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ERASMUS+ PROGRAMI 
2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ STAJ HAEKETLİLİĞİ ve 

2015-2016 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM 
HAREKETLİLİĞİ İLANI 

 
Başvurular 27 Şubat - 27 Mart 2015 tarihleri arasında Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğü’ne şahsen gerçekleştirilecektir.  
 
Başvuru Süreci: 

2014-2015 ve 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci Hareketliliği için başvurular 

http://www.kimoerasmus.com/duzce/default.aspx?id=2 internet uzantısı üzerinden 

yapılabilecektir. 

• Yukarıda belirtilen uzantı üzerinden “Öğrenci Başvurusu” seçilmelidir, 
 
• Sisteme “Üyelik Kaydı” yapılmalıdır, 
 
• “Üyelik Kaydı” gerçekleştirildikten sonra, girişte kullanılan e-posta adresinize 
gelen uzantı üzerinden kayıt etkinleştirilmelidir. 
 
• Kayıt etkinleştirildikten sonra tekrar sisteme giriş yapılarak “Başvuru Formu” 
doldurulmalıdır. 
 
BAŞVURU AŞAMASINDA TESLİM EDİLECEK BELGELER 
 

1- Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu. Form, çevrimiçi (on-line) 
başvuru sırasında eposta adresinize gelecektir. 
 

2- Not Dökümü (Transkript) 
 

3- Kimlik fotokopisi 
 

4- Staj hareketliliği programına başvuracak öğrencilerin staj yapacakları 
kurumdan alacakları kabul mektuplarını ve staj anlaşmalarını (learning 
agreement for training) 27 Mart Cuma saat 12:00’a kadar Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğü’ne ulaştırmaları gerekmektedir. Dokümanların imzalı ve 
onaylı olmaları şartıyla, elektronik kopyaları ile de, başvuru gerçekleştirilebilir. 
 

5- Öğrenci başvuruları kriterlere bakılmaksızın Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 
tarafından teslim alınacaktır. Fakat evrakların uygunluk kontrollerinin 
yapılmasından sonra kriterleri karşılamaması durumunda, ilgili öğrencilere 
Erasmus+ Programı Yabancı Dil Sınavı listesinde yer verilmeyecek ve sınava 
alınamayacaklardır.  
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HAREKETLİLİKTEN FAYDALANILABİLECEK DÖNEMLER 
 
Güz Dönemi: 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde öğrenim hareketliliğinden 
faydalanmak isteyenler için… 
Bahar Dönemi: 2015-2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde öğrenim 
hareketliliğinden faydalanmak isteyenler için… 
Güz+Bahar Dönemi: 2015-2016 Akademik Yılının Güz ve Bahar döneminde (1 
akademik yıl) öğrenim hareketliliğinden faydalanmak isteyenler için… 
Yaz Dönemi: 2014-2015 Akademik Yılı Staj Hareketliliğinden faydalanmak 
isteyenler için… 
 
 
ERASMUS+ PROGRAMI UYGULAMA MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN 
GENEL HÜKÜMLER 
 

 Anlaşmalı olunan Üniversitelerin listesine “http://disiliskiler.duzce.edu.tr 
/3863-sayfa-erasmus” uzantısından ulaşılabilir. 

 Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Üniversiteler arasında imzalanmış ikili 
anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilir. 

 Öğrenim hareketliliğinde asgari süre 3 (üç) azami süre 12 (on iki) tam aydır. 

 Staj hareketliliğinde asgari süre 2 (iki) azami süre 12 (on iki) tam aydır. 

 Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan ve mezun olmuş 
öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar. Eğitimlerinin 
ilk senesinde olan öğrenciler, ilk dönemlerini tamamladıktan sonra başvuru 
yapma hakkına ise sahiptirler. 

 Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. 
Ancak staj yapılacak alan ya da sektör, öğrencinin mevcut eğitim programı ile 
ilgili olmalıdır. Erasmus+ stajının öğrencinin zorunlu stajına sayılıp 
sayılmaması Bölümün inisiyatifindedir. 

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

 Staj hareketliliğine katılacak öğrencinin staj faaliyeti Bölüm Kurulu tarafından 
iş yükleri göz önüne alınarak AKTS olarak değerlendirilir. Bu AKTS değeri 
öğrencinin alacağı diploma ekine yansıtılır. 

 Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. 

 Öğrenim hareketliliğine katılacak öğrencilerin diploma/derecelerinin 
gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam 
akademik yıl için ise 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek 
üzere gönderilmesi beklenir.  

 Takip edilen programda başarılı olunan derslere ve kredilere, hareketlilik 
öncesi ve sırasında gerçekleştirilen eşleştirmelere göre, tanınma sağlanır. 
Başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir. 

 
ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ 
ŞARTLAR 
 

 Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi 
birinde (ön-lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim 
programına kayıtlı ve tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir. 
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 Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin akademik not ortalamasının 
asgari 2.20/4 olması gerekmektedir. 

 İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin akademik 
not ortalamasının asgari 2.50/4 olması gerekmektedir. 

 Başvuruda öğrencinin bir önceki dönem sonunda resmi olarak kesinleşen ve 
Koordinatörlüğe teslim edilen not dökümü (transkript) esas alınır. 

 Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yanında yatay veya dikey geçişle 
Üniversite’ye gelen öğrencilerin başvuru dönemlerinde henüz not dökümleri 
(transkript) oluşmamış ise, bir önceki akademik kademe ya da kurumun 
verdiği son belgede bulunan genel not ortalaması esas alınır. 

 Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta 
doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı kazanma notları dikkate 
alınır. 

 Bir öğrencinin her bir akademik kademede toplam 12 ay Erasmus+ Programı 
faaliyetlerinden faydalanma hakkı bulunmaktadır. Öğrenci hibesiz olsa dahi 
bu sürenin üzerine çıkamamakla birlikte, 2014-2015 Akademik Yılı ile birlikte 
yürürlüğe giren Erasmus+ Programı öncesindeki kullanımlarında 12 aylık 
sürenin içinde kabul edilir. 

 Başvuran öğrencinin yerleştirmede kullanılacak nihai puanı (100 puan 
üzerinden), genel not ortalamasının %50’si ve Erasmus+ Programı Yabancı Dil 
Sınavı’ndan alınan puanın %50’si alınarak hesaplanır. Başarı sıralaması, bu 
nihai puanlara göre düzenlenir. Üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalarda 
belirtilen öğrenci değişim kontenjan sayıları ve bütçe esas alınırken; 
yerleştirmeler, öğrencinin aldığı nihai puana göre bildirdiği tercihler içinde 
belirlenir.  

 Her bir akademik kademe içinde öğrenci daha önce bir Erasmus+ 
faaliyetinden faydalanmışsa nihai puanından 10 Puan düşülür. 

 Erasmus+ Programı hareketliliklerine katılacak öğrencilerin Avrupa Dil 
Yeterlilikleri Çerçevesi’ne göre en az B1 düzeyinde eğitim göreceği yabancı dile 
hakim olması beklenmektedir. Gerçekleştirilecek yabancı dil sınavının geçer 
notu, bu kritere göre belirlenecektir.  

 Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler 
Erasmus programından faydalanmasına mani değildir. 

 Öğrenci faaliyeti, öğrenim hareketliliğinde 3 ayın staj hareketliliğinde 2 ayın 
altında kalması durumunda, hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. 

 Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep 
olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş 
bulunan hibe varsa geri talep edilir. 

 Ödemeler %70 ile 100 arasında bir oranda ve iki taksit olarak yapılır. 
 
 

ÜLKE GRUPLARI ve HİBELER 
 

Hayat 
pahalılığına göre 
ülke grupları  

Hareketlilikte 
Misafir Olunan 
Ülkeler  

Aylık Hibe 
Öğrenim (Avro)  

Aylık Hibe 
Staj (Avro) 

1. Grup Program 
Ülkeleri  

Avusturya, 
Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, 
İrlanda, İtalya, 

500  600  
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Lihtenştayn, Norveç, 
İsveç, Birleşik Krallık  

2. Grup Program 
Ülkeleri  

Belçika, Hırvatistan, 
Çek Cumhuriyeti, 
Kıbrıs Rum Kesimi, 
Almanya, Yunanistan, 
İzlanda, Lüksemburg, 
Hollanda, Portekiz, 
Slovenya, İspanya, 
Türkiye  

400  500  

3. Grup Program 
Ülkeleri  

Bulgaristan, Estonya, 
Macaristan, Letonya, 
Litvanya, Malta, 
Polonya, Romanya, 
Slovakya, Makedonya  

300  400  

 
  
 
 
 
 


