
YÜKSEKÖĞRETİM ERASMUS BEYANNAMESİ 2014-2020 

Avrupa Komisyonu işbu Beyannameyi DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ’ne vermektedir 

Kurum aşağıdaki maddelere uymayı taahhüt etmektedir: 

 Programda belirtilen ayrımcılık yapmama ilkesine eksiksiz uyulması, tüm hareketlilik 

katılımcılarına eşit katılım ve hareketlilik fırsatları sağlanması, 

 Öğrenim hareketliliğinin yeterli düzeyde tamamlanan faaliyetlerine ve staj hareketliliğine 

(eğer varsa) verilen kredilerin (AKTS veya buna uygun bir sistem) tamamen tanınmasının 

sağlanması. Öğrencinin kazanımlarını belgeleyen dokümanda (diploma eki veya eş değer 

belgede) öğrencinin yeterli düzeyde tamamladığı eğitim veya staj hareketliliğine de yer 

verilmesinin sağlanması, 

 Kredi hareketliliği durumunda gelen öğrencilerden okul harcı, ders kayıt ve sınav ücreti veya 

laboratuvar ve kütüphane giriş ücreti alınmaması  

 

Kurum, ek olarak aşağıdaki maddelere uymayı taahhüt etmektedir: 

- Hareketlilik Faaliyetlerine Katılım Sağlarken- 

Hareketlilikten önce 

- Tüm taraflar açısından anlaşılır olmak ve öğrenim hareketliliği öğrencilerine, alacakları 

dersler hakkında iyi şekilde bilgilendirildiği seçenekler sunmak amacıyla, hareketlilik 

dönemi öncesinde kurumun web sitesinde ders kataloğunun yayınlanması ve düzenli 

şekilde güncellenmesi   

- Hareketliliğin sadece kurumlar arasında önceden imzalanmış anlaşmalar çerçevesinde 

gerçekleştirilmesi.  Bu anlaşmalar, farklı tarafların ilgili görev ve sorumluluklarını ve aynı 

zamanda hareketlilik katılımcılarının seçiminde, hazırlık aşamalarında, karşılama ve 

kuruma alışmaları süreçlerinde paylaşılan kalite kriterine taahhütü kapsar. 

- Giden hareketlilik katılımcısının yeterli dil yetkinliği düzeyine sahip olmak dahil olmak 

üzere, hareketlilik için iyi düzeyde hazırlanmış olmasının sağlanması 

- Eğitim veya staj amacıyla yapılan öğrenci ve personel hareketliliğinin,  ev sahibi ve kabul 

eden kurumlar ya da şirketler arasında önceden geçerliliği sağlanan, öğrenciler için 

öğrenim anlaşması ve personel için hareketlilik anlaşması temelinde olması 

- Gerektiğinde hem gelen hem de giden hareketlilik katılımcılarına vize işlemleri sırasında 

yardımcı olunması 

- Gerektiğinde hem gelen hem de giden hareketlilik katılımcılarına sigorta işlemleri 

sırasında yardımcı olunması 

- Gelen hareketlilik katılımcılarına konaklama hususunda yardımcı olunması 

 

Hareketlilik sürecinde 

 Gelen hareketlilik katılımcılarına, kurum öğrenci ve personeli  ile eşit akademik uygulama ve 

hizmetler sağlanması 

 Gelen hareketlilik katılımcılarının kurumun günlük yaşamına uyumunun sağlanması 

 Hareketlilik katılımcıları için uygun danışmanlık ve destek düzenlemelerinin bulunması 

 Gelen hareketlilik katılımcılarına uygun dil desteği sağlanması 



Hareketlilik sonrası: 

 Söz konusu öğrenim anlaşmasında derecenin tamamlanması yönünde sayılan, hareketlilik 

katılımcısı tarafından uygun bir şekilde tamamlanan tüm işlemlerin tam tanınırlığının 

sağlanması, 

 Gelen hareketlilik katılımcılarına ve onları gönderen kurumlara, not döküm belgesinin tam, 

doğru ve hareketlilik dönemi sonunda, zamanında teslim edilmesi, 

 Hareketlilik katılımcılarına yeniden uyum sağlama konusunda destek sağlanması ve onlara 

dönüşlerinin ardından deneyimlerini öğrenciler ve kurumun yararına olacak şekilde aktarma 

fırsatı sunulması 

 Personelin, hareketlilik anlaşması temelinde, hareketlilik dönemi boyunca yaptığı öğretim ve 

eğitim faaliyetlerine tanınırlık sağlanması 

 

Avrupa ve Uluslararası işbirliği projelerine katılım sırasında: 

 

 İşbirliğinin tüm taraflar açısından sürdürülebilir ve dengeli faydalar sağlayacağından emin 

olunması 

 Bu faaliyetlere katılım gösteren personel ve öğrencilere ilgili desteğin sağlanması, 

  Proje sonuçlarından bireyler ve katılım sağlayan kurumlar üzerindeki etkisini en üst düzeye 

çıkaracak ve daha geniş akademik topluluk içerisinde akranlardan öğrenmeyi teşvik edecek 

şekilde fayda sağlanması  

 

Görünebilirliğin amaçları: 

 Bu Beyannamenin ve Erasmus Politika Belgesinin kurumun (üniversitenin) web sayfasında 

belirgin bir şekilde paylaşılması, 

 Program tarafından desteklenen faaliyetlerin, sonuçlarıyla birlikte tutarlı bir şekilde teşvik 

edilmesini  

 

Kurum adına, Beyannamenin uygulamasını ve yukarıda belirtilen maddelerden ve 

taahhütlülerden herhangi birinin ihlalinin, sözleşmenin Avrupa Komisyonu tarafından feshine yol 

açabileceğini kabul ediyorum. 
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