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ERASMUS+ Programı
ERASMUS+ öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş ERASMUS+ Üniversite Beyannamesine sahip
olan yükseköğretim kurumunun ERASMUS+ değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde
gerçekleştirilir.
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan
yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.
Kimler Yararlanabilir:
Kümülâtif not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.20 olan ön lisans/lisans öğrencileri
Kümülâtif not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.50 olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri
Kimler Yararlanamaz:
Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler
Misafir öğrenciler (yerli veya yabancı)
Kümülâtif not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.20’den az olan ön lisans ve lisans öğrencileri
Kümülâtif not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.50’den az olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden Yararlanma Süresi:
En az 3 ay
En fazla 12 ay
Değerlendirme Ölçütleri ve Payları:
%50 akademik başarı (Transkriptte yer alan Kümülatif Not Ortalaması: CGPA)
%50 yabancı dil (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan “İngilizce Yeterlilik Sınavı” Sonucu
ERASMUS+ Kümülâtif not ortalamasının(100 üzerinden) %50’si ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan
“İngilizce Yeterlilik Sınavı” sonucunun %50’sinin toplamı, ERASMUS+ notunu oluşturur.

Ayrıca;






Engelli öğrencilere: ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan
Aynı öğrenim kademesinde(lisans veya lisansüstü) daha önce ERASMUS+ Öğrenim ya da Staj
Hareketliliğinden daha önce hibeli veya hibesiz yararlanan öğrencilere : -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılan öğrencilere: -10 puan
Önceki dönemlerdeki başvurusu üzerine kendisine hibe tahsis edildiği halde Öğrenim Hareketliliğine
katılmaktan kendi isteği ile vazgeçen öğrencilere: -10 puan

verilir.
Başvurudan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
Hibe verilecek öğrenci sayısı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına
uygun olarak, başvuran öğrencilerin Fakülte bazında ERASMUS+ notuna göre belirlenecektir.
Başvuru sonucundaki aday statüsü ile kesinleşmiş seçim sonuçları arasında oluşabilecek farklılıktan
Üniversitemiz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu değildir.
Başvurular Fakülte bazında ERASMUS+ notunun sıralamasına göre değerlendirilecek ve Fakülte bazında
puanı en yüksek öğrenciden başlamak üzere hibeler dağıtılacaktır.
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Bir üniversiteye birden fazla başvuru olması halinde, başvuran öğrencilerin o üniversiteyi kaçıncı sırada
tercih ettiklerine bakılmaksızın seçim ERASMUS+ notuna göre yapılacaktır.
Öğretim Hareketliliğine başvurup vurmama kararınızı vermeden önce mutlaka bölüm ERASMUS+
koordinatörünüzle

görüşünüz.

Bölüm

bazında

ERASMUS+

Koordinatörlerinizin

listesine

http://ects.ieu.edu.tr/new/idari.php?id=29 adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru tarihinde 1. sınıfı tamamlamamış olan lisans öğrencilerinin başvuruları “uygunluk” (eligibility)
kriterini sağlamamış olarak değerlendirilir.
2. sınıfta Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilmek için, 1. sınıfın her iki döneminin de
ders ve sınavlarının sonuçlanmış ve “kümülatif” (en az 2 dönemi kapsayan) not ortalamalarının
transkriptlere işlenmiş olması gerekir.

Eğer gitmeyi düşündüğünüz üniversitede alabileceğiniz derslerden bölümünüzdeki dersler ile eşdeğer kabul
edilenlerin sayısı sizi tatmin etmeyecek ya da döndükten sonraki ders yükünüzü önemli bir ölçüde
ağırlaştıracak ise, hareketlilik programına başvurmanızın yararınıza olup olmadığını esaslı olarak
sorgulamanız tavsiye edilir.
Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, bir yarı yılda en az 30 AKTS kredisi
alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Yurt dışındaki partner üniversitenin akademik programına bağlı olarak,
bir yarı yılda alınabilecek dersler toplam en çok 33 AKTS, en az 27 AKTS olabilir.
Aksi takdirde sonradan katılmaktan vazgeçebileceğiniz bir programa başvurup diğer öğrenci arkadaşlarınızın
olası haklarını engellemiş olabilirsiniz.
Bazı üniversitelerde eğitim dili olarak yerel dilin kullanılması nedeniyle, ERASMUS+ programı kapsamı nda
öğrenim görmek istenilen üniversitenin Eğitim Dili başvuru yapılmadan önce mutlaka dikkatli bir şekilde
araştırılmalıdır.
Unutmayınız ki hibe tahsisi gerçekleştikten sonra yararlanılmasından vazgeçilen hibe tutarı Ulusal Ajans’a
iade edilmek zorundadır. Bu ise sonraki dönemlerde Üniversitemizin yapacağı hibe artırımı taleplerinin
kabul edilmesini riske sokabilmektedir.
Erasmus+ programı kapsamında yurtdışında öğrenim gören öğrenciler bu döneme ait öğretim ücretlerini
akademik takvimde belirtilen tarihlere göre İEÜ’ye öderler. Yurtdışındaki üniversiteye ayrıca öğretim ücreti
ödemezler. Ancak barınma, ulaşım, kişisel harcamalar, beslenme, sağlık sigortası gibi tüm masraflar
öğrencinin sorumluluğundadır.
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2018/2019 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNE İLİŞKİN HİBE RAKAMLARI

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç,
İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya,
Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda,
İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

3. Grup Program
Ülkeleri

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

Aylık Hibe
Öğrenim
(Avro)
500

300

Tahsis edilen hibe destek amaçlı olup; yapılacak tüm harcamalara yetmeyebilir.
Öğrencinin uçak bileti, yurt ücreti, yurt depozitosu, sağlık sigortası gibi giderler için ERASMUS+ fonundan ayrıca
bir ödeme yapılmaz. Bu giderler öğrencinin kendisi tarafından karşılanır.
ERASMUS+ hibesinin %70’i öğrenci değişime gitmeden önce, kalan %30’u ise değişimden döndükten ve
işlemlerini tamamlandıktan sonra ödenir.
Erasmus+ hibesi öğrenci gitmeden önce partner üniversiteler tarafından öğrenciye yollanan kabul mektubundaki
tarihe göre hesaplanır ve gitmeden önce yatırılması gereken %70’lik tutar öğrencinin hesabına yatırılır. Öğrenci
kalan %30’luk hibe ödemesini ise hareketliliğini tamamladıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edeceği
katılım sertifikasındaki tarihlere göre almaktadır.
Öğrenim Anlaşmasında belirtilen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer çalışmalara katılmayarak
başarısız olan öğrencinin hibesinin kısmen veya tamamen ödenmemesi veya yapılmış bulunan ödemesinin
iadesini istenme hakkı saklıdır.
Erasmus+ programı kapsamında partner üniversitede aldıkları derslerin 2/3’ünden başarılı olmayan öğrencilerin,
kalan hibe ödemeleri yapılmaz. Son hesaplamalara göre, iade edilmesi gereken tutar varsa öğrenciden geri
ödemesi talep edilir.
KONTENJANLAR
ERASMUS+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında anlaşmalı olduğumuz üniversiteler ve kontenjanların listesine
http://oia.ieu.edu.tr/tr/erasmus-anlasmalari-ve-kontenjanlar adresinden ulaşılabilir.

Fakülte bazında ERASMUS+ notuna göre yapılacak seçimlerde, tahmini hibe dağıtım kontenjanları aşağıda
belirtilmektedir.
ÖNEMLİ: Hibe dağıtılacak kesin öğrenci sayısı, toplam başvuru sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebilecektir. Bu
durumda, hibe dağıtım yöntemlerine ve sayılarına ilişkin ayrı bir duyuru yapılacaktır.
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2018-2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
TAHMİNİ HİBE KONTENJANLARI
TAHMİNİ HİBE KONTENJANI
DAĞILIMI

FAKÜLTE
İŞLETME FAKÜLTESİ

15

İŞLETME
EKONOMİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN
LOJİSTİK YÖNETİMİ
MUHASEBE VE DENETİM
SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

11

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

11

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
ENDÜSTRİYEL TASARIM
MODA VE TEKSTİL TASARIMI
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
MİMARLIK
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

5

HALKLA İLİŞKİLER REKLAMCILIK
MEDYA VE İLETİŞİM

5

SİNEMA VE DİJİTAL MEDYA
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

5

MATEMATİK
PSİKOLOJİ
MÜTERCİM TERCÜMANLIK
SOSYOLOJİ
HUKUK FAKÜLTESİ

2

HUKUK
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2

SAĞLIK YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK
UYGULAMALI YÖNETİM BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

1

MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

1

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

1

İŞLETME ENSTİTÜSÜ

1

BAŞVURU SÜRECİ:
2018-2019 öğretim yılı BAHAR döneminde ERASMUS+ programından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen
öğrenciler, 22 Ekim 2018 tarihinden itibaren başvurularını OASIS üzerinden yapacaklardır.

Başvuru süreci hakkında teknik bilgilendirme ayrı bir duyuru ile yapılacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ
5 KASIM 2018

İletişim
oia@ieu.edu.tr
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