2017-2018 ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ (SMS) İLANI
BAŞVURU TARİHLERİ: 17 MART – 28 NİSAN 2017
2017-2018 Akademik Yılı Güz ve Bahar Döneminde ERASMUS+ Programı Öğrenci Öğrenim
Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını 17 Mart 2017 - 28 Nisan
2018 tarihleri arasında yapabilirler.
Fakültelerimizden Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine katılmak isteyen öğrenciler,
kendi fakültelerine ait kontenjanlara başvuruda bulunabilirler.
2017-2018 Akademik Yılı için geçerli olacak kontenjanlara, ekli listeden veya
http://int.biruni.edu.tr/index.php/universities/ web adresindeki “Anlaşmalar Listesi/Erasmus
Agreements” menüsünden erişilebilir. Öğrenci gönderimi, sadece bu listede yer alan
fakülte/bölümlerden yapılacaktır. Listede belirtilen kontenjanlar, gönderilebilecek azami
öğrenci sayısını göstermektedir. İlan süresince değişiklik olabilir.
Başvuru Şartları:
1- Biruni Üniversitesi’ne kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak,
* Kayıtlı oldukları programın hazırlık sınıfı ya da mezun durumda olan öğrenciler
Erasmus Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar.
2- Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20/4; Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri
için en az 2,50/4 not ortalamasına sahip olmak,
3- Bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS-ECTS) kredisi
karşılığı ders yüküne sahip olmak,
4- Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanacak öğrenciler için, aynı öğrenim
kademesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) içerisinde yeni faaliyetle beraber
öğrenim+staj olmak üzere toplam süre üzerinden 12 ay’ı geçmemek,
*Disiplin cezası almış veya alttan dersi olan öğrenciler de Erasmus programından
yararlanabilirler.
Seçim Ölçütleri:
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
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Başvuru İçin İstenen Belgeler
1- Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu / http://int.biruni.edu.tr/ adresinden
indirilebilir.
2- İngilizce Özgeçmiş ( Europass CV kullanılması önerilir)
3- İngilizce Transkript -2 adet
4- Varsa YDS /TOEFL/IELTS
5- Niyet/Motivasyon Mektubu
6- Kimlik Fotokopisi -1 adet
7- Vesikalık Fotoğraf – 1 adet

YABANCI DİL SINAVI
Akademik genel not ortalaması istenen düzeyde olan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına
alınacaklardır. Adaylardan daha önce yabancı dil hazırlık sınıfı okumuş olan öğrencilerin de
yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavına girmeleri zorunludur. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında
en az B1 (100 üzerinden en az 60) düzeyinde başarı sağlayamayan adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Almanya ve Fransa’daki üniversiteler, B1/B2 düzeyinde Almanca ve Fransızca Dil Belgesi
istemektedir. Üniversitemizde Erasmus Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı İngilizce dilinde
yapılacağından bu üniversitelere gitmeye hak kazanan öğrencilerin almaları gereken Dil
Belgeleri kendi sorumluluklarında olacaktır.)
İngilizce Yabancı Dil Sınavı Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olup,
sınav yeri, tarihi ve saati Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından duyurulacaktır. Erasmus Yabancı
Dil Sınavı yazılı ve sözlü bölümlerden oluşacak ve sözlü sınavın yazılı sınava etkisi %25 olacaktır.
Yerleştirme sonuçları 12 Mayıs 2017 tarihinde web sayfamızdan duyurulacaktır.
Sınava girenler arasındaki puan sıralaması aşağıdaki ölçütlere göre yapılır:
Öğrencinin Genel Akademik not ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Yeterlilik Puanının %50'si
toplanarak Erasmus Genel Sıralama Puanı elde edilir. Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine
katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınacaktır. İlan edilecek bu süre
dâhilinde feragat bildiriminde bulunmaksızın, keyfi olarak programdan yararlanmaktan
vazgeçen öğrencilerin, sonraki dönemlerde gerçekleştirecekleri Erasmus hareketliliği
başvurularında, toplam sıralama puanlarından 10 puan düşürülecektir.
Not: Tüm belgeler bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. Ayrıca 1 adet vesikalık fotoğraf da
ön başvuru formunda ilgili kısma eklenmelidir. Uluslararası İlişkiler ofisinde form doldurma,
tarama veya fotokopi işlemleri yapılmayacaktır.
Süreç boyunca öğrencilerle iletişim e-posta ağırlıklı olarak gerçekleştirileceğinden, başvuru
formunda öğrencinin sürekli takip ettiği güncel bir e-posta adresinin yazılmış ve başvuru
formundaki tüm bilgilerin doğru olması gerekmektedir.
Öğrenciler faaliyetlerini hibesiz “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilirler.
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Genel Bilgiler:
Erasmus Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe
belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. Başvuru sahibi, seçilmiş olarak
ilan edilse dahi yukarıdaki koşul sağlanıncaya değin adaydır.
Bu yıl seçilecek tüm öğrenciler, azami bir yarıyıl için hibe almak üzere seçileceklerdir. Seçilen
öğrencinin hibe alacağı azami süre davet mektubunda belirtilmiş bir akademik yarıyıl ile
sınırlıdır. Bir yıl için hibe verilmesi durumu ve hibeyi uzatma taleplerine ilişkin ikinci bir duyuru,
hibe imkânı olması halinde Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından ayrıca yapılacaktır.
Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu
hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak zorunlu
sebep yoksa asgari süreyi tamamlamadan geri dönen öğrencilerin, faaliyetleri kabul edilmez
ve hibeleri ödenmez. Ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim
kademesi içinde tekrar Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.
Öğrencilerin, zorunlu sebeplerle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan
hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin durumu
belgelendirilmesi istenir. Uygun belgelendirme olduğu takdirde, öğrencinin yurtdışında kaldığı
süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla
ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.
Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri
halinde ise (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş
bulunan hibe varsa geri talep edilir.
Başvurulardan sonra, Erasmus süreci sırasında herhangi bir zamanda, gidilmek istenen ülke ve
üniversite tercihlerinde, tercih sıralamasında, gitmeye hak kazanılan ülke/üniversitede
değişiklik yapılması mümkün değildir.
Vatandaşı Olunan Ülkeye Gidiş:
Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden Erasmus programı katılımcısı ülkelerden birinin
vatandaşı olan bir öğrencinin, hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi
mümkündür.

Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları
Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine
göre 3 gruba ayrılmıştır. Ülke grupları için aylık öğrenim hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer
almaktadır:
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Hayat pahalılığına göre ülke
türleri

1. Grup Program Ülkeleri

2. Grup Program Ülkeleri

3. Grup Program Ülkeleri









Hareketlilikte Misafir Olunan
Ülkeler

Avusturya, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn,
Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik
Krallık

Belçika, Hırvatistan, Çek
Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi,
Almanya, Yunanistan, İzlanda,
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz,
Slovenya, İspanya, Türkiye
Bulgaristan, Estonya, Macaristan,
Letonya, Litvanya, Malta, Polonya,
Romanya, Slovakya, Makedonya

Aylık Öğrenci Öğrenim
Hibesi (€)

500

400

300

Program süresince öğrencilere öğrenim hibesi dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.
Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak
hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar
belirlenir.
Öğrenci gitmeden önce toplam öngörülen hibenin %80’i ve döndükten sonra %20’si,
iki taksit halinde ödenir.
Hareketlilik süresinin, asgari sürenin (3 ay) altında olması durumunda hibe ödemesi
yapılmaz.
Öğrencinin sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde (belge ve raporlarını eksik
vermek ve zamanında teslim etmemek, derslere ve sınavların büyük bir kısmına
girmemek) , söz konusu öğrencinin Erasmus programı iptal edilerek kendisine ödenen
hibenin tamamının iadesi istenir.
Üniversitede alınacak toplam ders kredisinin üçte ikisinden başarısız olan öğrencilerin
hibelerinden %20 oranında kesinti yapılır.

*Duyurumuzda yer alan bilgiler, “2017 Dönemi Yükseköğretim Kurumları İçin El
Kitabı’ndan” derlenmiştir.
Detaylı bilgi ve sorularınız için: int.biruni.edu.tr
E-mail: erasmus@biruni.edu.tr /intoffice@biruni.edu.tr
Tel: 444 8 276 dahili: 1104 - 1382
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