


2018/2019ERASMUS + ÖĞRENİM & ST AJ HAREKETLİLİĞİ

FAALİYET DÖNEMİ

01 HAZİRAN 2018 – 30 EYLÜL 2019



Online Başvuru Sisteminin Açılması (Başlangıç / Bitiş Tarihi) 12 Şubat 2018 – 2 Mart 2018

Online Başvuru Evraklarının Teslimi (Başlangıç / Bitiş Tarihi) 12 Şubat 2018 – 2 Mart 2018

Yabancı Dil Sınavı (İngilizce/Almanca/Fransızca)

Birinci aşama: 24 Mart 2018

İkinci aşama: 31 Mart – 1 Nisan

Staj Faaliyetine Başvuran Öğrenci (Kabul Mektubu Teslim Son 

Tarih)

27 NİSAN 2018

BAŞVURU TARİHLERİ



Erasmus+ Programı Nedir?

Erasmus Programı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir değişim programıdır. 
Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında kısa süreli 
öğrenci ve personel değişimi ile yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt 

dışındaki bir işletmede ya da organizasyonda mesleki eğitim alma / çalışma deneyimi 
kazanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Coğrafi olarak, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin yanı sıra Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, 
Makedonya ve Türkiye’yi de kapsayan bir programdır.





Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği

Erasmus+ öğrenim hareketliliği kurumlararası anlaşmaşlar dahilinde 
yapılabilmektedir. Hareketlilik faaliyeti yalnızca birbiri ile anlaşması olan kurumlar
arasında yapılabilmektedir.

Staj faaliyeti için ise önceden hazırlanmış bir kurumlararası anlaşma olması şartı 
yoktur. Staj faaliyetine başvuracak öğrencilerin staj yapacakları kurumu kendileri 
bulmaları gerekmektedir. 

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma 
merkezleri ve işletme tanımına uygun diğer kuruluşlar olabilir. Ancak; diplomatik 
temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) Programlarını 
yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.



Erasmus+ Staj Davet Mektubu Nasıl Olmalı?
• Öğrenim alanınızla ilişkili olmak üzere temasa geçmiş olduğunuz staj yapmak istediğiniz kurum/kuruluşun antetli kağıdına basılmış

ve üzerinde;

*adınız/soyadınız,

*Dokuz Üniversitesi'nin hangi akademik biriminin hangi bölümünde öğrenci olduğunuz,

*hangi tarih aralığı için (ne kadar süre ile) davetli oldugunuz, (Erasmus+ staj faaliyeti 60 günden az olamaz)

*Erasmus+ Traineeship Mobility" kapsamında orada bulunacağınız

*Söz konusu kurum/kuruluşun sizden ne gibi görevler yerine getirmenizi beklediği ve (belli ise) hangi departmanında staj 
yapacağınız 

bilgilerini bulunduran,

staj yapacağınız kurum tarafından kaşe veya mühür basılmış ve adı/soyadı belirtilmiş bir kurum yetkilisi tarafından imzalanmış

davet/kabul mektubu edinmelisiniz.

• Davet mektubunuzun içeriğinden, yapacağınız stajın size öğrenim alanınızla ilgili olarak mesleki deneyim kazandıran ve mesleki 
uygulama içeren bir faaliyet olduğu anlaşılabilmedir. 



Erasmus + Öğrenim&Staj Hareketliliğinden Kimler Faydalanabilir ?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla beraber Dokuz Eylül 
Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim/ikinci öğretim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans 
veya lisansüstü) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmalıdır.

• Tam zamanlı öğrenci, değişimden yararlandığı dönemde 30 AKTS ders yükü olan öğrencidir. 

• Staj hareketliliğine başvuracak öğrencilerin seçildikleri dönemde üzerlerinde 30 AKTS’lik ders yükü 
olması şartı aranmaz. 

• Alttan dersinin kalmış olması, okulu uzatmış olması ya da disiplin cezası olması gibi durumlar 
öğrencinin Erasmus+ Öğrenim/Staj Faaliyetine başvurmasına engel teşkil etmez. 



• Erasmus Öğrenim & Staj Hareketliliğine başvuru yapacak Önlisans/Lisans Öğrencileri için 

akademik başarı ortalaması en az 2.20/4.00 (58/100) olmalıdır.

• Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için ise akademik başarı ortalaması en az 2.50/4.00

olmalıdır.

• Öğrencinin seçilmesi halinde, hareketlilikten faydalanacağı dönem itibariyle kümülatif not 

ortalamasının en az 1.80/4.00 olması gerekmektedir. Aksi takdirde hareketlilikten 

faydalanamayacaktır.

• Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler başvuru yapamaz. 

• Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler, Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında seçilmeleri 

halinde, mezuniyetleri sonrasında faaliyetlerin tamamlanması gereken 30 Eylül 2019 

tarihine kadar staj faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. 



Erasmus + Öğrenim & Staj Hareketliliği Süreleri Nelerdir?

Her öğrenci  Erasmus+ Programı kapsamında bulunduğu her öğrenim kademesinde (lisans,  yükseklisans, 
doktora) daha  önce  yararlandığı faaliyet  süresi  dahil  hibeli  veya hibesiz en fazla toplam 12 ay öğrenim  

ve/veya staj hareketliliğinden  yararlanabilir.

Her  öğrenim  kademesinde  Erasmus+ Öğrenim  Hareketliliğinden  minimum  3 ay maksimum 12 ay; Erasmus+ 
Staj Hareketliliğinden minimum 2 ay maksimum 12 ay faydalanılabilinir (staj hareketliliğinde öğrencinin toplam staj 

süresi daha uzun olsa bile 60 gün hibe verilmektedir)

Aynı öğrenim kademesinde daha önce Hayat Boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ puanları hesaplanırken, 
daha önce yararlanılmış her bir faaliyet için (Öğrenim & Staj ayrımı olmaksızın) 10’ar puan azaltma 

uygulanır.



Başvuru Süreci

KARAR VERMEK – İKNA ETMEK

BÜROKRATİK BİR SÜRECE HAZIR OLMAK

YABANCI DİLİNİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞMAK

PARA BİRİKTİRMEK



Erasmus + Öğrenim & Staj Hareketliliği Başvuru Süreci

• Erasmus Hareketliliğine başvuracak öğrencilerimizin öncelikli olarak yapacakları sistem 
üzerinden kendilerine gönderilecek şifre ve kullanıcı adı bilgilerini içeren e-postayı 
alabilmeleri için deu uzantılı öğrenci e-posta adreslerini aktifleştirmeleridir.

• Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuracak öğrencilerimizin öğrencisi oldukları bölüme 
ait kurumlararası anlaşma olup olmadığını ve talep edilen dil/dillerin yeterlilik koşullarını 
sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeleri gerekir. 

• 2018/2019 Akademik Yılı öğrenci seçim süreci kriterleri ve başvuru linki Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğü web sayfasından duyurulacaktır.

Başvuru tarihleri: 12 Şubat – 2 Mart



• Başvuracak öğrencilerimizin ilgili duyuruları takip ederek duyurularda 
yer alan iş akışındaki prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

• İngilizce, Almanca ve Fransızca dil puanı ile başvuracak öğrencilerin 
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından iki aşamalı olarak düzenleyeceği 
sınava katılmaları zorunludur. Diğer diller için ÖSYM tarafından denkliği 
kabul edilen yabancı dil belgesi ibrazı istenmektedir

• Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil sınavı iki 
aşamalı olacaktır (ilk aşama 24 Mart, ikinci aşama 31 Mart-1 Nisan)



Erasmus+ Öğrenim & Staj Hareketliliği Yerleştirme Kriterleri

Erasmus hareketliliğine yapılan başvurular öğrencilerin transkriptlerinde yer alan kümülatif not 
ortalamalarının %50’si ve yabancı dil puanlarının %50’si alınarak bölümler bazında sıralama yapılır. 

Aynı bölümden iki öğrencinin aynı koşullarda başarı göstermesi ve bölümün kurumlararası
anlaşmalar bakımından kontenjan kısıtı olması halinde öncelik sınıfı büyük olana verilir. Aynı sınıfta 

olmaları halinde ise yaşı küçük olana verilir.

Yerleştirmeler öğrenci tercihleri baz alınarak yapılır



Hem öğrenim, hem de staj faaliyetine aynı zamanda başvuran bir 
öğrencinin her iki faaliyete de başvurması durumunda, öğrencinin kendi 

tercih ettiği bir faaliyet türü puanından 10 puan düşülür

Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin 
herhangi bir sebeple faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri 

durumunda, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından duyurulan Feragat 
tarihine kadar Feragat dilekçelerini iletmemeleri halinde bir sonraki 
akademik yıl başvurularında toplam Erasmus puanlarından 10 puan 

düşülür 



Erasmus+ Hibeleri

Hayat Pahalılığına Göre 

Ülke Türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Hibe 

Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe       

Staj (Avro)

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

500 600

3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya,  Litvanya,  

Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya,  Türkiye

300 400



• Erasmus hibeleri UA tarafından üniversite aracılığıyla karşılıksız olarak verilir

• Hibeler yurtdışı öğrenim masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir. Sadece maddi bir 

destektir

• Alacağınız hibe dışında size harcamalarınız için (uçak bileti, kalacak yer, vs.) ödeme yapılmaz.

• Hibenin ilk etapta maksimum %70’i ödenir

• Kalan %30, değişim tamamlandıktan sonra dönüş belgelerinin eksiksiz olarak Ofis’e teslim 

edilmesinden sonra ödenir. 2/3 Başarı sağlamayan öğrenciye kalan %30 ödeme kesinlikle yapılmaz



Engelli Öğrenciler İçin İlave Hibe Ödenmesi ve Ek Puan 
Uygulamaları

• Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliğine başvuracak hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan engelli 
yararlanıcılara alacakları standart Erasmus hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere 
ek hibe verilebilmektedir. 

• Engelini sağlık raporu ile beyan eden öğrencilere Erasmus Puanı hesaplanırken +10 puan eklenir.

• Engelli öğrencilerin ilgili ek hibe konusunda yerine getirmesi gereken prosedürler söz konusudur. 

• Ulusal Ajans engelli öğrencilerin ek hibe konusundaki başvurularını özel olarak değerlendirir; kendisine 

iletilen gerekli belgeleri değerlendirerek ek hibe verilip verilmeyeceğini, verilecekse uygun hibe 

miktarını belirler. 

• Şehit ve gazi çocuklarının bu durumu belgelendirmeleri halinde de Erasmus Puanı hesaplanırken +15 

puan eklenir.

• Belgelendirmek kaydı ile 2828 Sayılı Sosyal Hizm. Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım 

veya barınma kararı alınmış öğrencilere Erasmus Puanı hesaplanırken 10 puan eklenir





DEU DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

www .  international.deu.edu.tr

erasmus@deu.edu.tr

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

Öğrenci Danışma Günleri

Salı/Perşembe Saat: 16:00 – 17:00

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ..

http://www.international.deu.edu.tr/
mailto:erasmus@deu.edu.tr

