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 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Dönemi
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Üniversitemizde kayıtlı öğrencilerimizin
öğreniminin bir bölümünü anlaşmamız bulunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda
gerçekleştirmesinden ibarettir.
Bu ilanla başvuruya açılan 2019-2020 akademik yılına ait Erasmus+ Öğrenci Öğrenim
Hareketliliği dönemi 1 Haziran 2019 – 30 Eylül 2020 dönemini kapsamaktadır. Öğrenci
hareketliliği faaliyetlerinin en geç 30 Haziran 2020 tarihinden önce başlatılması ve her halükarda
bütün hareketliliklerin en geç 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle tamamlanması şarttır. Bu proje
kapsamında ileride açılabilecek ek ilanlarda hareketlilik dönemleri farklılık arz edebilir.
 Kimler Başvurabilir?
• Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği için Fakülte/MYO/Enstitü ile misafir olunan
üniversite arasında imzalanmış geçerli bir “İkili Anlaşma”nın olması gerekmektedir. Mevcut
ikili anlaşmalar ve kontenjanlar bu ilanın ekindeki tabloda listelenmiştir. Listede
bölümü/anabilim dalı yer almayan öğrenciler başvuruda bulunamaz.
• Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
• Erasmus+ değişiminden yararlanmak isteyen öğrencilerin Kırıkkale Üniversitesi’nde bir ön
lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmaları ve hareketlilik
gerçekleşeceği 2019-2020 akademik yılı içerisinde en az bir dönem tam zamanlı öğrenci
durumunda olmaları gerekmektedir.
• Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yaralanamazlar.
• Mezun olmuş öğrenciler, Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim
gören öğrenciler öğrenim hareketlilikten yararlanamazlar.
• Hazırlık sınıfı öğrencileri ve yıllık ders programı sebebi ile henüz transkripti oluşmamış
öğrenciler hareketlilik başvurusunda bulunamazlar.
• Başvuru yapabilmek için akademik not ortalamasının
- Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00
- Lisansüstü öğrencileri (yüksek lisans, doktora ve tıpta ihtisas) için ise en az 2.50/4.00
olması gerekmektedir.
•

Bir önceki dönemde kabul aldığı halde hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerle
hareketliliği gerçekleştiremeyen öğrenciler, bir sonraki yıla devredilmek suretiyle doğrudan
gönderilemezler. Hareketlilik ilanları belli bir süre içerisinde tamamlanması gereken
hareketlilikler için geçerli olduğundan, Daha önceki ilanlara başvurulması ve elemeyi geçme
“kazanılmış hak” olarak değerlendirilemez. Bu durumda olan öğrencilerin yeni başvuru
yapmaları gerekir.

•

Şartları taşıyan tüm öğrencilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya başka ülkelerin
vatandaşı fark etmeksizin, başvurabilirler. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin hareketlilikten
faydalanmasında Erasmus+ Programı çerçevesinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

 Hareketlilik Süre Sınırı
Prensip olarak bir öğrenci Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden, her bir öğrenim
kademesi içinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) hibeli veya hibesiz toplamda 12
aya kadar faydalanabilir. Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliğinde öğrenim süresinin bir
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akademik yıl içerisinde en az 3, en fazla 12 ay olması gerekmektedir (mücbir sebeplerden
doğmuş durumlar hariç). Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri
dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez. Faaliyetin 12 aydan fazla
gerçekleşmesi durumunda hareketlilik geçerli sayılmaz, Erasmus+ hibesi de verilmez.
Hareketlilik süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Dönem araları (sömestr tatilleri) ve
resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez. Öğrencinin resmi tatil günleri hariç, normal şartlarda
öğreniminin devam etmesi gereken tarihlerde misafir olduğu kurumdan (şehirden/ülkeden)
ayrıldığının açıkça bilindiği ve belgelendiği durumlarda öğrencinin aralıksız olarak 7 (yedi)
takvim gününden (hafta sonu dahil) fazla süre ile misafir olunan kurumdan ayrıldığı tespit
edilmişse, söz konusu ayrı kalınan toplam gün sayısı için hibe ödemesi yapılmaz.
Öğrencinin her bir öğrenim kademesi içerisinde toplam 12 ay Erasmus+ öğrenci
hareketliliklerinden faydalanabilmesi kuralı çerçevesinde, aynı öğrenim kademesi içerisinde daha
önce Erasmus+ öğrenci faaliyetlerinden (öğrenim hareketliliği ve/veya staj hareketliliği)
yararlanmış olan bir öğrencinin başvuru yapmasında bir engel olmayıp yeni faaliyetle beraber
Erasmus+ hareketliliklerinden faydalandığı toplam süre, hibe verilmese dahi, 12 ayı geçemez. Bu
durumdaki öğrencilerimizin başvuruda bulunmaları ve seçilmeleri halinde hareketlilik sürelerini
bu sınıra göre planlaması gerekir.
Prensip olarak, öncelik, daha önce Erasmus+ öğrenci hareketliliklerinden yararlanmamış olan
öğrenciye verilir. Öncelik uygulaması, aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+
hareketliliklerinden faydalanmış öğrencilerin başvurmaları halinde kendilerine eksi puan verilmesi
ile sağlanır.
Önceki bir öğrenim kademesinde Erasmus+ öğrenci hareketliliklerinden (staj hareketliliği
ve/veya öğrenim hareketliliği) faydalanmış bir öğrenci, sonraki öğrenim kademesinde yine en
fazla 12 ay Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir.
 Ders/Çalışma Yükü
Öğrencinin yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması gerekmektedir. Hareketlilikten faydalanacak
öğrencilerin, prensip olarak, diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları (ders, araştırma,
laboratuar çalışması, pratik uygulama, tez vs.) yurt dışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl
için 60 AKTS, bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yıl ise bir dönem için 20 AKTS
kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmeleri gerekir. İstisnai durumlar ayrıca
ele alınacaktır.
Hareketlilikten faydalanan öğrenciler için, takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam
akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ise hareketlilik başlamadan önce belirlenmiş
şekilde Üniversitemizde karşılık gösterilen ders olarak tekrar edilir.
BAŞVURU
 Başvuru Tarihi
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Birimimiz tarafından 01/03/2019 (Cuma) 21/03/2019 (Perşembe) tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru belgeleri şahsen teslim edilmelidir.
 Belgeler
1.ERASMUS+ Öğrenci Başvuru Formu
Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Biriminin web sayfasında yer almaktadır.
(https://abofisi.kku.edu.tr/Idari/Sayfa/Index?Sayfa=Erasmusplusbelgeler)
Form bilgisayarda ve eksiksiz doldurulmalı, fotoğraf yapıştırılmalı ve mavi tükenmez/pilot kalem
ile imzalanmalıdır. Elle doldurulmuş formlar kabul edilmeyecektir.
2.Transkript
İlgili MYO’lardan/Fakültelerden/Enstitü’lerden veya Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan
onaylı (imzalı ve mühürlü) güncel transkript belgesi teslim edilmelidir.
3. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı/Oturma İzni Belgesi Fotokopisi
Öğrenci kimliği, ehliyet vs. kabul edilmeyecektir.
4. Pasaport Fotokopisi
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Yabancı uyruklu öğrencilerimiz getireceklerdir.
5. 1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılan fotoğraf dışında)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SEÇİM SÜRECİ
 Değerlendirme Nasıl Yapılacak?
Nihai değerlendirmede; transkriptte yer alan Genel Akademik Not Ortalamasının %50’si,
yapılacak yabacı dil sınavından alınacak Yabancı Dil Puanının %50’si ve varsa ek
değerlendirme kriterleri dikkate alınır. Transkript notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme
uyarlanışı, YÖK tarafından uygulanan dönüştürme tablosuna göre yapılacaktır. Bu değerlendirme
ile her öğrenci için bir Erasmus+ Puanı oluşacaktır.
Nihai değerlendirme neticesinde oluşacak listesinde her öğrenci kendi bölümünden (gerekli
hallerde fakültesinden) başvuranlara göre puan sıralamasına tabi tutulur. Sıralamada Erasmus+
Puanı esas alınacak olup aynı bölümde eşit puanda bulunan adaylar olması ve kontenjanın yeterli
olmaması durumunda, üst sınıfta bulunana öncelik verilir.
 Yabancı Dil Sınavı
Başvuru süresi bittikten sonra, ön değerlendirme neticesinde belgelerinde bir eksiklik veya şartları
sağlamada sorunu olmayan öğrenciler liste halinde yayınlanacak ve başvuru formlarında seçtikleri
yabancı dilden (İngilizce, Fransızca veya Almanca) sınava gireceklerdir. Sınav, Üniversitemiz
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. Başvurusu uygun bulunan bütün
öğrencilerin yabancı dil sınavına girmesi zorunludur.
Yabancı Dil Sınavı iki aşamalı olup ilk aşama test, ikinci aşama konuşma sınavıdır. Yabancı dil
puanın hesaplanmasında test sınavının ağırlığı %75, konuşma sınavının ağırlığı %25’tir. Test
sınavından 100 üzerinden asgari 50 puan alamayan öğrencilerin Yabancı Dil Puanı hesaplanmaz
ve elenirler. Testten 50 ve üzeri puan alan öğrenciler konuşma sınavına girmek
zorundadırlar. Konuşma sınavına girmeyen öğrenciler Erasmus+ hareketliliğinden
faydalanamazlar.
Yabancı dil sınavının yeri/yerleri Ön Değerlendirme Listesi ile birlikte 22/03/2019 (Cuma)
tarihinde Dış İlişkiler Başkanlığı web sitesinde ilan edilecektir.
Test sınavı 25/03/2019 (Pazartesi) tarihinde saat 10:00’da yapılacaktır. Testten 100 üzerinden 50
ve üzeri puan alan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilecek aynı gün saat
14:00’da yapılacak olan konuşma sınavına çağrılacaktır.
 Ek Değerlendirme Kriterleri
Şehit ve Gazi çocukları: +15 (Toplam 100 puan üzerinden) Şehit ve Gazi çocuklarına,
durumlarını belgelemek kaydı ile, Erasmus+ Puanı hesaplanırken +10 puan ilave edilir. (Muharip
gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991
tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden
yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini
yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya
öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi
uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu
eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul
olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları)
Engelli öğrenci: +10 (Toplam 100 puan üzerinden) Engelli öğrencilere, engellerini belgelemek
kaydı ile, Erasmus+ Puanı hesaplanırken +10 puan ilave edilir.
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamındaki Öğrenciler: +10 (Toplam 100 puan
üzerinden) İlgili kanun kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı
alınmış öğrencilere, durumlarını belgelemek kaydı ile, Erasmus+ Eleme Puanı hesaplanırken +10
puan ilave edilir.
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Daha önce öğrenci hareketliliklerinden yararlanma: -10 (Toplam 100 puan üzerinden) Aynı
öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ öğrenci hareketliliklerinden (hibeli veya
hibesiz) faydalanmış olup tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir. Bu durumda olan
öğrencilerin başvurması halinde daha önceki Erasmus+ hareketliliklerinin her biri için (öğrenimstaj ayrımı yapılmaksızın) Erasmus+ Puanı hesaplanırken -10 puan uygulanacaktır. Aynı öğrenim
kademesinde daha önce Erasmus+ öğrenci hareketliliklerinden bir’den fazla kez yararlanmış
öğrencinin tekrar başvurması durumunda uygulanacak puan -10 değil, katları şekline
olacaktır.
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 (Toplam 100 puan üzerinden) Başvuruda
bulunan öğrencinin kendi vatandaşlığı bulunan bir ülkedeki anlaşmalı kurumu tercih etmesi
halinde (yabancı uyruklu veya çifte vatandaşlığı bulunan öğrencilerimiz için geçerlidir), Erasmus+
Puanı hesaplanırken -10 puan uygulanır.
Daha önceki bir hareketlilik döneminde seçildiği halde hareketliliği gerçekleştirmeme: -10
(Toplam 100 puan üzerinden) Daha önce çıkılan Erasmus+ hareketlilik ilanına başvurarak elemeyi
geçmiş olan, -mücbir sebepler hariç- tanınmış süre içerisinde feragat bildiriminde bulunmayan ve
hareketliliği gerçekleştirmeyen öğrencilerin başvurusunda Erasmus+ Puanı hesaplanırken -10
puan uygulanır.
Daha önceki bir hareketlilik döneminde seçildiği halde toplantılara katılmama: -5 (Toplam
100 puan üzerinden) Daha önce çıkılan Erasmus+ hareketlilik ilanına başvurarak elemeyi geçmiş
olan ve Üniversitemizce düzenlenen ilgili oryantasyon toplantılarına/eğitimlere mazeretsiz olarak
katılmayan öğrencilerin tekrar başvurması halinde Erasmus+ Puanı hesaplanırken -5 puan
uygulanır.
Daha önceki bir hareketlilik döneminde dil sınavına mazeretsiz girmeme: -5 (Toplam 100
puan üzerinden) Daha önce çıkılan Erasmus+ hareketlilik ilanına başvurarak dil sınavına
girecekler listesinde adı yer alan ama dil sınavının test veya konuşma aşamasına mazeretsiz
girmeyen Üniversitemizce düzenlenen ilgili oryantasyon toplantılarına/eğitimlere mazeretsiz
olarak katılmayan öğrencilerin tekrar başvurması halinde Erasmus+ Puanı hesaplanırken -5 puan
uygulanır.
SONUÇ İLANI
 Sonuç Listesi
Erasmus+ Puanı Listesi ile adayların seçilip seçilmedikleri (asıl, yedek, elendi), başvuru formunda
belirttikleri en fazla 3 okul tercihine göre hangi okula başvuru yapma hakkı elde ettikleri ve
yapılacak oryantasyon toplantısının tarihi birlikte ilan edilecektir. Sonuçlar 27/03/2019
(Çarşamba) tarihinde Dış İlişkiler Başkanlığı web sitesinde ilan edilecektir.
İlan edilen listede “asıl” olarak yer almak Erasmus+ hareketliliğinin kesinleştiği anlamına
gelmemektedir. Bölüm Erasmus+ koordinatörü ile beraber derslerin incelenmesi neticesinde ders
ve kredi uyumunda yaşanabilecek farklılıklar, başvuru yapılan okulun ek belgeler talep etmesi,
eğitim dilinin öğrenciye uygun olmaması, kontenjanda değişiklik yapması, başvuru süresindeki
kısıtlamaları veya başvuruyu kabul etmemesi, ilgili ülkenin vizesinin zamanında alınamaması vb.
durumlarda hareketlilik gerçekleşmeyebilir.
Gerekli ve uygun koşullarda (asıl öğrencilerin feragat etmesi, kontenjanların açık kalması vb.)
yedek öğrencilerin durumu ayrıca değerlendirilecek olup hareketlilikten faydalanma olasılıkları
her zaman mevcuttur.
 İtiraz
İlan edilecek liste ile birlikte itiraz süresi de tanınacaktır. Listede yer alan öğrenciler,
değerlendirme puanlarına ve sonuçlarına itiraz için belirtilen süre içerisinde dilekçe ile başvuruda
bulunabileceklerdir.
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 Feragat
Seçildiği halde Erasmus+ öğrenim hareketliliğine katılmaktan vazgeçebilecek öğrenciler için
feragat bildirim süresi belirlenecek ve ilan edilecek sonuç listesi ile birlikte feragat için tanınan
süre duyurulacaktır.
ERASMUS+ ÖĞRECİLERİNE VERİLECEK HİBE MİKTARI
 Hibe Verilememesi Durumu
Değerlendirme sonucunda seçilmiş olmak Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden hibeli
faydalanılacağının kesinleştiği anlamına gelmez. Seçilen öğrenciler aday konumunda olup
ancak Türkiye Ulusal Ajansı’nın hibe dağıtım sonuçlarını ilan etmesinden sonra Üniversitemize
bütçe tahsis edilip edilmeyeceği, edilmiş ise öngörülmüş bütçe miktarına bağlı olarak hibe alıp
almayacakları netleşmiş olacaktır.
Üniversitemize tahsis edilecek hareketlilik bütçesinin seçilmiş öğrenci sayısına yeterli olmaması
halinde, hibe verilemeyecek öğrenciler hareketlilik hakkını kaybetmez ve hibesiz olarak Erasmus+
öğrenim hareketliliğini gerçekleştirebilirler.
Hibe alabilecek durumda olan öğrencilerden isteyenler maddi destekten feragat edip hibesiz olarak
Erasmus+ Programından faydalanabilirler.
 Ülke Bazlı Hibe
Öğrenciler için ödenecek aylık hibe tutarları Erasmus+ Programı kapsamında yer alan ülkelerin
yaşam standartlarına göre oluşturulan ülke kategorilerine göre Ulusal Ajans tarafından tespit
edilmiş olup öğrenci gideceği ülkenin bulunduğu kategoriye göre hibe alacaktır. Hibe miktarı bir
ek destek niteliğinde olup öğrencinin gideceği ülkedeki tüm ihtiyaçlarını gidermeyi
amaçlamamaktadır. Ayrıca, öğrencilere (özel ihtiyaç desteği hariç olmak üzere) ulaşım,
konaklama ve diğer masraflarını karşılamaya dönük ek bir ödeme yapılmayacaktır.

Ülke
Grupları

Öğrencinin Misafir Olacağı Ülke

Aylık Hibe
Miktarı (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

3. Grup
Program
Ülkeleri

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

300



Ekonomik Açıdan İmkanı Kısıtlı Öğrencilere Ek Hibe
Öğrenim hareketliliği için elemeyi geçerek seçilen, gerekli süreçleri tamamlayarak vizesini
alan ve ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak
aylık 100 € ilave hibe ödenir. İlave hibe imkanından ancak 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne
veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan ve durumunu belgeleyen
öğrenciler yaralanabilir.



Özel İhtiyaç Desteği
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa katılımını teşvik etmektedir.
Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel
durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen
potansiyel katılımcıdır. Hareketliliğe hak kazanan özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimize mevcut hibe
desteğine ilaveten ek maddi destek verilebilmesi için Üniversitemiz Türkiye Ulusal Ajansı’ndan
ilave hibe talebinde bulunacaktır.
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YTB Burslusu Öğrenciler
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın kararı gereğince, Türkiye Bursu (YTB
Bursu) alan yabancı uyruklu öğrencilerimizin Erasmus+ hareketliliklerinden (öğrenim ve staj)
faydalanmaları durumunda YTB Bursları kesilmektedir. Başvurmak isteyen öğrencilerimizin bu
durumu göz önünde bulundurmaları gerekir.



Hibe Ödemesinin Kuralları
Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki seferde yapılır. Öğrenci karşı kuruma
gitmeden önce gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibesinin ilk ödemesi
(planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen hibenin %80’i) yapılır. İkinci ödeme ise
öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen “Katılım Belgesi”nde yer alan gerçekleşme süresi ile
transkript ve gerektirdiği takdirde pasaport vb. destekleyici belgeler dikkate alınarak yapılır.
Öğrencilerin yurt dışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak
sorumluluklarını yerine getirmedikleri karşı kurumca bildirilmesi halinde yurtdışında kaldığı
sürede hak edeceği toplam hibenin % 20’si ödenmez.
BAŞVURU ve SEÇİM TAKVİMİ
01/03/2019 (Cuma) - 21/03/2019 (Perşembe) - Başvuru
22/03/2019 (Cuma) - Ön Değerlendirme Listesi İlanı

(http://abofisi.kku.edu.tr)

25/03/2019 (Pazartesi), Saat 10:00 - Yabancı Dil Test Sınavı
25/03/2019 (Pazartesi), Saat 14:00 - Yabancı Dil Konuşma Sınavı
27/03/2019 (Çarşamba) - Sonuç İlanı (http://abofisi.kku.edu.tr)
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İKİLİ ANLAŞMALAR VE KONTENJANLAR
NOT:
1- Üniversiteler Erasmus+ öğrencilerine verecekleri derslerin dili konusunda ve kabul edecekleri öğrenci kontenjanında değişiklik yapabilirler.
2- Erasmus+ kapsamındaki üniversiteler İngilizce eğitim vermek mecburiyetinde olmayıp kendi dillerinde eğitim verebilirler. Genel itibariyle Almanya,
İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz’deki üniversiteler Erasmus+ öğrencilerine kendi dillerinde eğitim vermektedirler. Öğrencilerin okul tercihlerinde bu
hususu göz önüne almalarını, tercih etmek istedikleri okulların web sitelerini incelemeleri tavsiye edilir.
3- Öğrencilerin, hangi üniversitenin Erasmus öğrencilerine yönelik sunduğu derslerin kendilerine daha uygun olduğunu tercih sıralaması yapmadan önce
araştırmaları tavsiye edilir.
4- Listede belirtilen kontenjanlara göre seçilen öğrencilerin hibe alp almayacağı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe
miktarına göre değişebilir.
5- (*) İşaretli üniversiteler ile anlaşma yenileme süreci devam etmekte olup yenilenmediği takdirde geçerli olmayacaktır.
Akademik
Birim
Spor
Bilimleri
Fakültesi

Eğitim
Fakülesi

Bölüm

Ülke

Üniversite

Antrenörlük

İtalya

İtalya
Portekiz
Belçika

University of Foggia
Universidade De Tras Os Montes e
Alto Douro
University of Foggia
Polytechnic Institute of Guarda
Thomas More Kempen University

İspanya

Portekiz
Tüm Bölümler

Fen Bilgisi Öğr./
İlköğretim
Matematik Öğr./
Sınıf Öğr./ Sosyal
Bilgiler Öğr./
Türkçe Öğr.

Tüm Bölümler

Hukuk

İktisadi ve
İdari

Maliye
İşletme

Lisans
4

Yüksek
Doktora
Lisans

Web
www.unifg.it

2

www.utad.pt

4
3
2

www.unifg.it
www.ipg.pt
www.thomasmore.be

University of Sevilla

2

www.us.es

Polonya

Radom University of Economics

4

İtalya
Portekiz
İspanya

University of Foggia
Polytechnic Institute of Guarda
University of Sevilla
Higher Vocational School in
Wloclawek

4
3
2

Polonya

Radom University of Economics

4

Litvanya
İtalya
Polonya
İtalya
Litvanya

Kazimeras Simonavicius University
University of Pisa
University of Silesia
University of Sannio
Klaipeda University

2
4
2
4
2

Polonya

Hukuk

Ön
Lisans

7

3

www.wsh.pl/en/strona/173/studi
es-in-english
www.unifg.it
www.ipg.pt
www.us.es
www.pwsz.wloclawek.pl
www.wsh.pl/en/strona/173/studi
es-in-english
www.ksu.lt
www.unipi.it
http://english.us.edu.pl/
www.unisannio.it
www.ku.lt/en

Bilimler
Fakültesi

Portekiz
Polonya

Polytechnic Institute of Guarda
University of Silesia
State Higher Vocational School in
Suwalki

3
4

www.ipg.pt
http://english.us.edu.pl/

2

www.pwsz.suwalki.pl

Polonya

Radom University of Economics

4

İtalya

4
2

www.teiwm.gr

Polonya
Hırvatistan

University of Foggia
Technological Educational
Institute of Western Macedoina
University of Szczecin
Polytechnic in Pozega

www.wsh.pl/en/strona/173/studi
es-in-english
www.unifg.it

2
2

Polonya

*WSB in Poznan

3

www.univ.szczecin.pl
www.vup.hr
http://www.wsb.poznan.pl/www
Poznaneng/glowna.xml

Polonya

Yunanistan

Almanya
Litvanya
Polonya

Higher Vocational School in
Wloclawek
Fachhochshule Nordhausen
Mykolas Romeris University
University of Szczecin

Polonya

*WSB in Poznan

3

Litvanya

Klaipeda University
Technological Educational
Institute of Western Macedoina

2

www.hs-nordhausen.de
www.mruni.lt/en/
www.univ.szczecin.pl
http://www.wsb.poznan.pl/www
Poznaneng/glowna.xml
www.ku.lt/en

2

www.teiwm.gr

University of Macedonia

3

http://compus.uom.gr/erasmus/
?q=em

8

www.uwm.edu.pl/

3

Polonya

İktisat

Ekonometri

Yunanistan
Yunanistan

Uluslararası
İlişkiler
Mühendislik Bilgisayar
Fakültesi Mühendisliği

www.pwsz.wloclawek.pl

2
1
3

Polonya

Uniwersytet Warminsko Mazurski W Olsztynie
University of Szczecin

Polonya

Radom University of Economics

4

Çek Cum.
Litvanya

University of West Bohemia
Mykolas Romeris University
Uniwersytet Warminsko Mazurski W Olsztynie

3
1

www.univ.szczecin.pl
www.wsh.pl/en/strona/173/studi
es-in-english
www.zcu.cz/en/ects
www.mruni.lt/en/
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www.uwm.edu.pl/

Polonya

Radom University of Economics

4

www.wsh.pl/en/strona/173/studi
es-in-english

İspanya

University of Sevilla

2

http://www.us.es/

Portekiz

Coimbra Institute of Engineering

4

http://internationalrelations.ipc.
pt./index.htm

Polonya
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi

4

Polonya

8

Portekiz

Higher Vocational School in
Wloclawek
Polytechnic Institute of Guarda

Polonya

Radom University of Economics

4

Polonya

University of Lublin Technology
Hochschule Für Angewandte
Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt
University of Lublin Technology
VSB Tecnical University of Ostrava

4

www.pollub.pl

2

http://www.fhws.de/

3
5

www.pollub.pl
www.vsb.cz

Coimbra Institute of Engineering

4

http://internationalrelations.ipc.
pt./index.htm

Çek Cum.

VSB Tecnical University of Ostrava

2

www.vsb.cz

Portekiz

Coimbra Institute of Engineering

4

Slovakya
Portekiz

Slovak University of Technology
Polytechnic Institute of Guarda

2
3

Portekiz

Coimbra Institute of Engineering

4

http://internationalrelations.ipc.
pt./index.htm

Polonya

State Higher Vocational School in
Suwalki

2

http://www.pwsz.suwalki.pl

Coimbra Institute of Engineering

4

http://internationalrelations.ipc.
pt./index.htm

University of Lublin Technology

3

www.pollub.pl

VSB Tecnical University of Ostrava

2

www.vsb.cz

Latvia University of Agriculture
University of Life Sciences in Lublin
University of Szeged
Wroclaw University of
Environmental and Life Sciences
University of Silesia
Universite De Rouen
University Dunarea de Jos of Galati
University of Silesia
West University of Timisoara *
University of Lorraine

3
5
2

www.llu.lv
www.up.lublin.pl
www.u.szeged.hu/erasmus

3

http://www.up.wroc.pl/en/

4
2
2
4
2
2

http://english.us.edu.pl/
www.univ-rouen.fr
www.ugal.ro
http://english.us.edu.pl/
www.uvt.ro/en
http://welcome.univ-lorraine.fr

Polonya

Almanya
Polonya
Elektrik-Elektronik Çek Cum.
Mühendisliği
Portekiz
Endüstri
Mühendisliği

İnşaat
Mühendisliği

Veteriner
Fakültesi

Makine
Portekiz
Mühendisliği
Metalurji Malzeme
Polonya
Mühendisliği
Makine/Metalurji
Çek Cum.
M. Mühendisliği
Letonya
Polonya
Veteriner
Macaristan
Polonya
Arapça Müt-Terc.

Fen
Edebiyat
Fakültesi

Polonya
Fransa
Romanya
Fransızca Müt-Ter. Polonya
Romanya
Fransa

9

4

www.pwsz.wloclawek.pl

3

www.ipg.pt
www.wsh.pl/en/strona/173/studi
es-in-english

http://internationalrelations.ipc.
pt./index.htm
www.stuba.sk
www.ipg.pt

Polonya
İngilizce Müt-Ter.

1

www.up.krakow.pl/erasmus

6

www.pwsz.wloclawek.pl

2

http://english.us.edu.pl/
http://en.uoa.gr/schools-andfaculties.html

Romanya
İtalya
Romanya

Pedagogical University of Krakow
Higher Vocational School in
Wloclawek
University of Silesia
National and Kapodistrian
University of Athens
Johannes Gutenberg, Universitat
Mainz
Nicolaus Copernicus University in
Torun
University of Silesia
University of Silesia
Universitatea Lucian Blaga din
Sibiu
University of Salerno
Universita degli Studi Di Salerno
Babeş Bolyai University ClujNapoca
Universidade do Minho
Jozef Majka University of Social
Sciences in Minsk Mzowiecki
Nicolaus Copernicus University in
Torun
University of Silesia
University of Foggia
Latvia University of Agriculture
Universidade do Minho
Seconda Universita degli Studi di
Napoli
Titu Maiorescu University
University of Foggia
Titu Maiorescu University

Macaristan
Portekiz

Polonya
Polonya

Türk Dili ve
Edebiyatı
Felsefe
Fizik

Yunanistan
Almanya
Polonya
Polonya
Polonya
Romanya

Matematik

İtalya
İtalya
Romanya
Portekiz
Polonya
Polonya

Sosyoloji

Polonya
İtalya
Letonya
Portekiz
İtalya

Tıp Fakültesi Tıp
Diş
Hekimliği
Fakültesi
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi

Diş Hekimliği

Hemşirelik
HemşirelikFizyoterapi

Polonya
Polonya

2
2

www.uni-mainz.de/eng/

2
2

www.umk.pl/en/cooperation/era
smus
http://english.us.edu.pl/
http://english.us.edu.pl/

2

www.ulbsibiu.ro

2
2

http://web.unisa.it
http://web.unisa.it/home

2

www.cs.ubbcluj.ro

2

http://www.uminho.pt/

2

www.majka.edu.pl

2

2
6
4
3
2

www.umk.pl/en/cooperation/era
smus
http://english.us.edu.pl/
www.unifg.it
www.llu.lv
http://www.uminho.pt/
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http://www.unina2.it/index.php/
international

3
4
3

www.utm.ro
www.unifg.it
www.utm.ro

University of Szeged

2

www.u-szeged.hu/indexe.html

Polytechnic Institute of Guarda
State Higher Vocational School in
Suwalki
Nicolaus Copernicus University in
Torun

3

www.ipg.pt

2

http://www.pwsz.suwalki.pl

2

www.umk.pl/en/cooperation/era
smus
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Güzel
Sanatlar
Fakültesi

Polonya

University of Silesia

2

Macaristan

University of Szeged

2

Polonya
İtalya

University of Silesia
Universita Degli Studi Di Padova

2

Portekiz

Coimbra Institute of Engineering

8

http://internationalrelations.ipc.
pt./index.htm

Portekiz
Polonya

Polytechnic Institute of Guarda
University of Lublin Technology

1
2

www.ipg.pt
www.pollub.pl

Portekiz

Coimbra Institute of Engineering

8

http://internationalrelations.ipc.
pt./index.htm

Portekiz

Polytechnic Institute of Guarda

1

Portekiz

Coimbra Institute of Engineering

8

Portekiz

Coimbra Institute of Engineering

8

İspanya

Universidad de Jaen

Portekiz
Portekiz

Universidade do Minho
Polytechnic Institute of Guarda

1
1

Polonya

WSB in Poznan *

1

İktisat

Polonya

WSB in Poznan *

1

http://www.wsb.poznan.pl/www
Poznaneng/glowna.xml

Türk Dili ve
Edebiyatı

Yunanistan

1

http://en.uoa.gr/schools-andfaculties.html

Felsefe

Polonya

1

www.umk.pl/en/cooperation/era
smus

1

www.umk.pl/en/cooperation/era
smus

Müzik
Resim
Fizik
Bilgisayar M.

ElekktrikElektronik
Fen Bilimleri Mühendisliği
Enstitüsü
İnşaat
Mühendisliği
Makine
Mühendisliği
Matematik

İşletme

Sosyal
Bilimler
Enstitüsü

Portekiz

Müzik

Macaristan

University of Szeged

2

Eğitim Bilimleri
Alanları

Portekiz

Polytechnic Institute of Guarda

1

Polonya

1

www.ipg.pt
http://internationalrelations.ipc.
pt./index.htm
http://internationalrelations.ipc.
pt./index.htm

2

National and Kapodistrian
University of Athens
Nicolaus Copernicus University in
Torun
Nicolaus Copernicus University in
Torun
Universidade do Minho

Sosyoloji

Sosyal
Bilimler
Enst. / Fen
Bilimleri
Enst.

1
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1

http://english.us.edu.pl/
https://www.uszeged.hu/english/
http://english.us.edu.pl/
www.unipd.it

www.ujaen.es/serv/vicint/home/
academics_home.php
http://www.uminho.pt/
www.ipg.pt
http://www.wsb.poznan.pl/www
Poznaneng/glowna.xml

http://www.uminho.pt/
https://www.uszeged.hu/english/

www.ipg.pt

Fatma
Turizm
Şenses MYO

İspanya

University of Almeria

https://www.ual.es/en/comunida
d/estudiantesinternacionales?idioma=en_GB

3

TOPLAM

3

12

299

48

3

