2021/2022 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR YARIYILLARI İÇİN ERASMUS+
ÖĞRENİM VE/VEYA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
2021-2022 Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği (KA131) Başvuruları 21 NİSAN
2021-01 MAYIS 2021 tarihleri arasında AKSİS üzerinden online olarak yapılacaktır.
YABANCI DİL SINAVI: 08 MAYIS 2021 Cumartesi günü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Sınav bilgileri için
https://yabancidiller.istanbulc.edu.tr/tr/_ linkindeki Öğrenci Duyurularını inceleyiniz.
DİKKAT: YDS, TOEFL, IELTS gibi diğer dil sınavları kabul edilmemektedir. Her öğrencinin
Üniversitemizin yapacağı dil sınavına girmesi zorunludur.
BAŞVURU KOŞULLARI
• İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa’da Örgün Öğretim (1. ve 2. Öğretim) Önlisans,
Lisans ve Lisansüstü öğrencisi olan ve en az 1. sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir.
• Öğrenciler tarafından başvuru sürecinden önce Akademik Genel Not Ortalamasının
(AGNO) sistemde güncel ve doğru olduğunun kontrolü ve teyidi önemlidir. Eksik ders
ve notların ilgili birimin Öğrenci İşleri Bürosunda düzelttirilmeli. 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 en az 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için ise en az
2.50/4.00 olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler başvuru
yapamazlar. (Alttan başarısız ders(ler)in bulunması Erasmus+ programına başvuruya
engel değildir.)
• Öğrenim Hareketliliğine başvuran adayların, (Lisans,Y.Lisans,Doktora) gidecekleri her
bir dönem için 30 ECTS/ AKTS’lik 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.
• Tezsiz yüksek lisans öğrencileri başvuramaz.

• Tıp fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavla (TUS) bir yükseköğretim kurumuna
yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam edenler, İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa’nın kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorsa Erasmus+ öğrenim ve staj
hareketliliğinden yararlanamaz.
• Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvurabilirler.
(Öğrenci, 01 Haziran 2021 tarihinden itibaren mezuniyeti takip eden 1 yıl içinde
Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanabilir. Ancak bu süre içinde herhangi bir
öğrenim programına kayıt yaptırılmaması gerekmektedir.)
• Yüksek Lisans ve Doktora Programına yeni kayıt olan öğrenciler, mezun oldukları
öğrenim seviyesine ait mezuniyet AGNO’su ile başvuru yapabilirler.
• Hibeye hak kazanan öğrenciler, öğrenim hareketliliğinde sadece bir dönem (en fazla
4- 4,5 ay) için hibe alacaktır. Öğrenci dilerse 2. dönemde hibesiz olarak hareketlilikten
yararlanabilir. (Her hareketlilik her bir öğrenim kademesinde (Lisans/Y.Lisans/Dr.)
toplam 12 ay’a kadar yapılabilir.)
• Staj hareketliliğinde hibe almaya hak kazanmış öğrenciler en fazla 2 ay için hibe
alacaklardır. Öğrenci dilerse, 2 aydan sonra staj faaliyetine hibesiz olarak devam
edebilir.
• Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay, Erasmus+ Staj Hareketliliği
en az 2 ay en fazla 12 ay süre ile gerçekleştirilebilir. (Tüm hareketliliklerin son dönüş
tarihi 30 Eylül 2022 olmak zorundadır. Öğrencilerin dönüşlerinde evrak teslim tarihi
15 Ekim 2022 tarihini geçmemelidir.)
• Genel kontenjan (Hibeli + Hibesiz) Erasmus+ anlaşmalarındaki sayılarla sınırlıdır.
• 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.)
• 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.
• Staj Hareketliliğine birimlerinden başvuran öğrencilerimiz staj faaliyetini
gerçekleştirecekleri ülkeyi, faaliyet alanlarını ve olası staj yerlerini (eğitim alanları ile
ilgili olmak zorundadır) başvuru sürecinde belirtmelidirler. Staj yapılacak yerler
öğrenci tarafından bulunmalıdır.

• Staj Hareketliliğine başvuru sırasında olası staj yeri (İşletme, kurum vb.) , ülke, yabancı
dil tercihi ve niyet mektubu kısımları doldurulmalıdır.
• Erasmus+ Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora
öğrencileri, bağlı bulundukları Enstitüler üzerinden başvuru yapacaklar.
• Başvuruda bulunmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, Enstitülerin
anlaşmaları olmadığı durumlarda eğitim gördükleri Anabilim Dalı anlaşmaları
üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
• Yabancı Dil Sınavını geçme barajı 60 puandır.
• Değerlendirmelerde;
Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının %50 si ile
Yabancı Dil Puanının%50 si alınır.
Bu puanların toplamı sıralamayı belirleyecek olan nihai puanı oluşturur. Ayrıca bir mülakat
yoktur.
• Nihai yerleştirme işlemleri (önceki maddede belirtilmiştir) alınan nihai puan ile birim
koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilir.
• Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan uygulanır.
• Şehit ve Gazi eş ve çocuklarına +15 puan uygulanır. (belgelenmesi kaydıyla)
• Daha önce Erasmus+ (Staj ve/ya Öğrenim) programından yararlanan öğrencilerin
Erasmus+ Puanından 10 puan düşülerek öğrencinin yeni nihai puanı hesaplanır. İkinci
faaliyetin aynı akademik yıl içerisinde olması durumunda hangi faaliyetten -10 puan
düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılacaktır.
• Sınava katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin
ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep
olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir
hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından -5 puan
düşürülür.
• Başvuru sırasında yapılan tercihlerin bağlayıcı niteliği bulunmamakta, sınava girilecek
yabancı dili belirlemek için yapılmaktadır. Nihai yerleştirmeler birim
koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır. Yerleştirme sırasında tercihler göz
önünde bulundurulur, ancak birimin kontenjanlarının verimli kullanılabilmesi için
tercihlerde değişiklikler olabilir.
• Yapılan yerleştirmeler Erasmus+ (Öğrenim/Staj hareketliliği) açısından nihai, ancak
hibe açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. Hibe miktarı belli olduktan ve

birimlere hibe tahsisi gerçekleştikten sonra programdan hibeli veya hibesiz
faydalanacak olan öğrenciler belirlenecektir. İsteyen öğrenciler anlaşma kontenjanları
kapsamında Erasmus+ Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.
• Bir önceki yıl seçilerek hibe / kontenjan yetersizliğinden veya başka sebeplerden
ötürü gönderilemeyen öğrenciler bir sonraki yıla “kazanılmış hak” olarak devredilmek
suretiyle doğrudan gönderilemezler. Her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için
gereken tüm şartları sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler.
GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI
Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından
kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler,
öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı
niteliğindedir.
Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine
göre 2 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir.

GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI
Ülke
Hareketlilikte Misafir Olunan
Grupları Ülkeler
Almanya, Avusturya, Belçika,
1. ve 2.
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney
Grup
Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya,
İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn,
Program
Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz,
Ülkeleri
Yunanistan
3. Grup
Program
Ülkeleri

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

*20*2020-2021 için tahsis edilen hibe miktarlarına göre say ılar de ğişikli k gösterebilir. 20 - 2021 için tahsis edilen hibe miktarlarına göre sa yılar de ğişikl ik gös

Aylık Hibe
Öğrenim
(Avro)

Aylık Hibe
Staj
(Avro)

600

750

450

600

E

2020-2021 HİBELİ ÖĞRENCİ SAYILARI *
Sıra No

Fakülteler

Erasmus +
Öğrenim
Hareketliliği

Erasmus+
Staj
Hareketliliği

1

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

10

1

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

3

1

3

Spor Bilimleri Fakültesi

2

1

4

Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi

1

2

5

Mühendislik Fakültesi

23

1

6

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

-

1

7

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

23

2

8

Orman Fakültesi

3

-

9

Veteriner Fakültesi

4

-

Ormancılık MYO

1

-

70

9

10

Toplam
*2021-2022 dönemi verileri değişiklik gösterebilir.

ÖNEMLİ
Başvuru yoğunluğu nedeniyle teknik sorunlar için telefon desteği sağlanamamaktadır.
Öğrencilerin;
❖ akademik anlamda karşılaştıkları sorunlar için (örneğin anlaşma
mevcudiyeti, anlaşma kontenjanı) için Birim Koordinatörlerine;
❖ öğrencilik süreçleri ile ilgili karşılaştıkları sorunlar (örneğin ders ve ders
notuna ilişkin hatalar vb.) için ilgili birimin Öğrenci İşleri Bürosuna;
❖ teknik açısından karşılaştıkları sorunlar için AKSİS DESTEK modülüne
❖ AKSİS üzerinden yapılan başvuru çıktılarının mutlaka alınması ve kontrol
edilmesi gerekmektedir. Başvuru sonrasında, herhangi bir değişiklik
yapmak mümkün olmayacaktır.
❖ Başvurular ile ilgili AKSİS sayfasında iletişim kısmında bulunan hata,
öneri ve sistemsel görüşlerinizi için basvuru.istanbulc@edu.tr adresine
soru/sorunlarınızı iletmeniz gerekmektedir.

