ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA
BİLGİLER
• Erasmus nedir?
Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü, ikili anlaşma ile ortak
olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesi.
(İkili anlaşmalar için https://erasmus.istanbulc.edu.tr/tr/haber/2019-2020-akademik-yili-erasmusikili-anlasmalari-6E0078006C0075004C004C0077005A0048007A0077003100 )

Erasmus İkili Anlaşması nedir?
•

Erasmus öğrenim değişikliği yapabilmek için Kurumlar arasında bir Erasmus+ anlaşması
olmalıdır. (Erasmus ikili anlaşmaları fakülte koordinatörleri aracılığı ile yapılmaktadır, fakülte
koordinatörleri bilgisi için https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=cerrahpasaerasmus-koordinatorler-(tr)(3).pdf )

•

Tercih yapmadan önce anlaşma şartları dikkatlice incelenmelidir (eğitim dili, karşı kurumun
istediği dil sertifikası, vb.).

Erasmus öğrenim hareketliliği süresi ne kadar olmalıdır?
•

Aynı akademik yıl içerisinde tamamlanmalıdır.

•

Minimum 3 ay (90 gün), maksimum 12 ay (360 gün) olabilir. Her bir kademe içinde 12 ay
erasmus faaliyeti yapılabilmektedir.

Ders Yükü
•

Öğrenim hareketliliği yapılacak yarıyıl/yıl için yeterli sayıda ECTS yükü kalmış olması (Bir
yarıyıl için 30 ECTS, bir yıl (iki yarıyıl) için 60 ECTS) ve faaliyet bitiminde karşı üniversiteden
alınan derslerin bu ders yükü yerine saydırılabilmesi

•

Misafir olunacak kurumda da bu kredi sayılarına denk gelen bir program takip edilmelidir.

Başvuru koşulları nelerdir?
•

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa’da Örgün Öğretim (1. ve 2. Öğretim) Önlisans, Lisans
ve Lisansüstü öğrencisi olan ve en az 1. sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir.

•

Öğrencilerin başvuru sürecinden önce Akademik Genel Not Ortalamasının (AGNO)
sistemde güncel ve doğru olduğunun başvurular başlamadan önce kontrolü ve teyidi
önemlidir. Öğrenci AKSİS sistemine girip eksik ders/notlarını Öğrenci İşleri Bürosunda
düzelttirmelidir. Aksi durumda Öğrencinin başvuru esnasında bulunan not ortalaması
dikkate alınacaktır.

•

Çift Anadal / Yandal Programına kayıtlı olan öğrenciler ana dallarından başvuru yapmak
zorundadırlar.

•

Başvuru için genel Akademik Genel Not Ortalamasının (AGNO); Ön Lisans ve Lisans
öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2.50/4.00
olması gerekmektedir. Bu kıstasları sağlayamayan öğrenciler başvuru yapamazlar.
(Alttan başarısız ders(ler)in bulunması Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.)
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•

Öğrenim Hareketliliğine başvuran adayların, (Lisans,Y.Lisans,Doktora) gidecekleri her
bir dönem için 30 ECTS/ AKTS kredi yükü bulunmalıdır.

•

Eğitim hakkı devam eden, ancak öğrencilik hakkı bitmiş olan adaylar başvuramaz.

•

Hazırlık öğrencileri başvuramaz.

•

Kayıt donduran öğrenciler başvuramaz.

•

Herhangi bir değişim programı ile üniversitemizde okuyan (Mevlana, Farabi vb.)
öğrenciler başvuramaz. Halen Erasmus hareketliliğinde yurt dışında bulunan öğrenciler
de başvuruda bulunabilir ancak AKSİS üzerinden başvurularını yapıp dil sınavına
girmeleri şarttır.

•

Tezsiz yüksek lisans öğrencileri başvuramaz.

•

Tıp fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavla (TUS) bir yükseköğretim kurumuna
yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam edenler, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın kayıtlı
öğrencisi statüsünü taşımıyorsa Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanamaz.

•

Yüksek Lisans ve Doktora Programına yeni kayıt olan öğrenciler, mezun oldukları
öğrenim seviyesine ait mezuniyet AGNO’su ile başvuru yapabilirler.

•

Erasmus + Öğrenim ve Staj Hareketliliğine daha önce LLP/Erasmus+ faaliyetini aynı
ve/veya bir önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirenler de başvurabilirler. (Erasmus+
döneminde her bir öğrenci her bir öğrenim seviyesi için toplamda 12 ay Erasmus+
faaliyeti gerçekleştirebilir.)

SEÇİM KRİTERLERİ
•

Öğrenci olunan bölüme ait ikili anlaşmanın bulunması.

•

Lisans öğrencileri için AGNO (asgari) 2.20/4.00.

•

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için AGNO (asgari) 2,5/4.00.

•

Tam zamanlı öğrenci (en az 30 AKTS iş yükü)

•

Yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık öğrencileri başvuru yapamaz.

•

Çift anadal öğrencileri tek bir anadaldan başvuru yapabilir.

•

Başka değişim programları öğrencisi olmamak

BAŞVURU SÜRECİ
•

Her yıl (Şubat veya Mart ayında) web sayfamızdaki duyuru sonrasında AKSİS Öğrenci
Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılır

•

AKSİS sistemde Gidilecek kurumun/programın eğitim dili doğru seçilmelidir
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•

Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrenciler tercihlerini başvuru sırasında ekranlarına
gelecek anlaşmalı üniversitelerden seçerken, ilgili üniversitenin web sayfasını ve
Erasmus+ kabul şartlarını kontrol etmelidirler (Özellikle eğitim dili ve ders
eşleştirmelerini). Gidilecek kurumun eğitim dilinden sınava girmek zorunludur. Bu
durumun aksi tarafımızca tespit edildiği takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
Yapılan yabancı dil sınavı Erasmus+ öğrenci seçimi için yapılmaktadır.

•

AKSİS üzerinden yapılan başvuru çıktılarının mutlaka alınması gerekmekte ve yapılan
başvuru kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Online başvuru sonrasında, başvuru
içerikleri için değişim mümkün olmamaktadır.

Yabancı dil sınavı: web sayfasında duyurulmaktadır DİKKAT: YDS, TOEFL, IELTS gibi diğer dil

sınavları kabul edilmemektedir. Her öğrencinin Üniversitemizin yapacağı dil sınavına girmesi
zorunludur.
•

Seçim süreci hibe açısından bir ön seçimdir.

YABANCI DİL SINAVI
•

Çevrimiçi

•

Geçme barajı: 60

•

80 soru civarı

•

2- 2,5 saat arası

•

Sınav Tarihi: web sayfasında duyurulmaktadır

•

Erasmus Yabancı Dil Sınavı, «intermediate»/ ~B2 seviyesinde düzenleneceği için, ilgili
üniversitelerin talep ettikleri dil yeterliliğini sağlayamayabilir. Bu durumda öğrencilerin
istenen dil yeterlilik belgesini başvuru öncesinde temin edip, başvuru belgeleri arasına
iliştirmesi gerekmektedir.

•

Başarı puanı şu şekilde hesaplanır:

•

%50 AGNO + %50 Yabancı Dil Puanı

•

Adaylara ait başarı puanı listesi Erasmus+ Program Birimi web sayfasında ilan edilecektir

DİL BELGESİ NASIL ALABİLİRİM?
Dil sınavına giren öğrencilerimiz dil belgesi alabilmek için Yabancı Diller
Yüksekokulu(iuc.ydy@istanbul.edu.tr)na müracaat etmelidir.
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• ÜLKELERE GÖRE HİBE DAĞILIMI
(2020-2021 verileri)
Ülke Grupları

1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri

3. Grup Program
Ülkeleri

Aylık Hibe
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Öğrenim
(Avro)
Birleşik Krallik, Danimarka, Finlandiya ,
Irlanda, isveç, Irlanda, Lihtenştayn,
Luksemburg, Norveç, Almanya,
500
Avusturya, Belçika, Fransa, Güney
Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta,
Portekiz, Yunanistan,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Hirvatistan, Letonya, Litvanya,
300
Macaristan, Makedonya, Polonya,
Romanya, Sırbistan, Slovakya,
Slovenya, Türkiye

Aylık Hibe
Staj
(Avro)

600

400

Akademik Tanınma
•

Öğrencinin misafir olunan kurumda takip ettiği eğitim programına karşılık gelen ve başarılı
olunan tüm ECTS kredileri için üniversitemizce tam akademik tanınma sağlanmalıdır. (İntibak)

•

Buna göre, öğrenci faaliyeti sonunda misafir olunan kurumda başarılı olduğu derslerden
üniversitemizde de başarılı sayılırken, başarısız olunan dersler ise üniversitemizde yeniden
alınmak suretiyle tekrar edilir.

• HANGİ DURUMLARDA HİBE ÖDEMESİ YAPILMAZ
•

Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda öğrenci sıfır hibeli öğrenci
olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz.

•

Öğrencilerin derslerine devam etmedikleri ve yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını
yerine getirmedikleri tespit edildiğinde( Eksiksiz evrak teslim)

•

Alınan derslerden başarısız olma durumu

•

( Alınan kredi miktarı 2/3 başarı )

