2019-2020 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURU ÇAĞRISI
SON BAŞVURU TARİHİ: 8 NİSAN 2019, PAZARTESİ
ERASMUS+ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI TARİHİ: 11 NİSAN 2019, PERŞEMBE

2019-2020 Akademik Yılı, güz ve/veya bahar döneminde öğrenim hareketliliği gerçekleştirmek
isteyen öğrenciler için başvuru çağrısıdır.
ERASMUS+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler,
başvurularını 8 Nisan 2019, Pazartesi saat 17:00’a kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne
elden imza karşılığı yapabilirler.
Başvuru çağrısı süreç ile ilgili tüm detayları içermekte olup, sorularınız olduğu taktirde
öncelikle e-posta aracılığı ile ofisimiz ile iletişime geçmeniz beklenmektedir.
Öğrenciler, Bölüm/Programlarının anlaşmalı olduğu kurumları ve kontenjan sayılarını
inceleyerek başvuruda bulunabilirler
BAŞVURU ŞARTLARI
1) Biruni Üniversitesi bünyesinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı
öğrenciler başvuruda bulunabilir.
*Kayıtlı oldukları programın hazırlık sınıfı öğrencileri, 1. Sınıf öğrencileri (Meslek
Yüksekokulu öğrencileri hariç) ya da mezun durumda olan öğrenciler Erasmus+ Öğrenim
Hareketliliği için başvuruda bulunamazlar.
2) Öğrenim faaliyeti en az 3 ay sürmek zorundadır. Öğrenciler kayıtlı oldukları programların
ikili anlaşması bulunuyorsa başvuruda bulunabilirler.
* Anlaşmalı üniversitelerin listesine linkten ulaşabilirsiniz.
3) Başvuru için ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az
2.20/4.00 olması; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının
en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
4) Öğrenim hareketliliği için öğrencilerin yeterli sayıda ECTS kredisi karşılığı ders yüküne
sahip olması gerekmektedir. Avrupa Komisyonu ECTS rehberine göre yeterli sayı bir yarıyıl
için 30 (AKTS-ECTS) kredisidir.
5) Mevcut öğrenim kademesi içerisinde (Önlisans/Lisans, Yüksek lisans, Doktora) öğrencilerin
yararlanabileceği Erasmus+ hareketlilik faaliyetlerinin (Öğrenim/Staj) toplam süresi 12 ayı
geçemez. İki kademenin birleşik olduğu programlar (bütünleşik doktora gibi) ile 2
kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı (tıp eğitimi gibi) yükseköğretim
programlarında toplam faaliyet süresi en fazla 24 aydır.

Programa başvurmak isteyen tüm öğrencilerin başvuruları alınır ancak asgari şartları sağlayan
öğrenciler sınava kabul edilirler.
Engelli, özel ihtiyaç sahibi öğrencilere uygun maliyetler için (refakatçi desteği dahil) %100
oranında ek hibe desteği sağlanmaktadır.
Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden Erasmus programı katılımcısı ülkelerden birinin
vatandaşı olan bir öğrencinin, hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi
mümkündür.
Disiplin cezası almış veya alttan dersi olan öğrenciler de Erasmus programından
yararlanabilirler.
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1) Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu ( Başvuru formu doldurulurken karşı
üniversite ile üniversitemiz arasındaki ders uyumuna, karşı üniversitenin öğrenim diline,
bulunduğu şehre ve konaklama imkanları göz önünde bulundurulmalıdır. Dönem tercihi
yapılırken üniversitemiz ile karşı üniversite arasındaki akademik takvim uyumu dikkate
alınmalıdır. ) (İletişim için verilecek olan e-posta adresi öğrencinin Ad ve Soyadı’nı
içermeli, açık ve anlaşılır olmalıdır.)
*Başvuru formuna linkten ulaşabilirsiniz.
2) İngilizce Özgeçmiş ( Europass CV kullanılması önerilir)
3) İngilizce Transkript (Başvurulan senenin güz dönemini içermeli)
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Var ise Geçerli Bir Dil Sınavı Belgesi
Başvuruda kabul edilecek olan Uluslararası Dil Sınavları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
SINAV TÜRÜ
TOEFL
YDS
YÖKDİL
TIPDİL
ERASMUS İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI*

PUAN
75
60
60
60
60

*Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınavı 2 yıl süresince geçerlidir. Başvuruda Erasmus İngilizce
Yeterlilik Sınavı puanını kullanmak isteyen öğrencilerimizin başvuru formunun ilgili alanında bu
hususu belirtmesi gerekmektedir.
Tüm belgeler bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. 1 adet vesikalık fotoğraf ön başvuru formunda
ilgili kısma eklenmelidir. Uluslararası İlişkiler Ofisi’nde form doldurma, tarama veya fotokopi
işlemleri yapılmamaktadır.
Süreç boyunca öğrencilerle iletişim e-posta üzerinden gerçekleştirileceğinden, başvuru
formuna öğrencinin sürekli takip ettiği güncel bir e-posta adresinin yazılması gerekmektedir.
Başvuru için gereken belgeler Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim listesini doldurmak
suretiyle şahsen imza karşılığı teslim edilmelidir.
Erasmus Koordinatörlüğü: Genel Sekreterlik -1. Kat

YABANCI DİL YETERLİLİĞİ
Akademik genel not ortalaması istenen düzeyde olan tüm öğrenciler (daha önce yabancı dil
hazırlık sınıfı okumuş olan öğrenciler de dahil olmak üzere) yabancı dil yeterlilik sınavına
alınacaklardır.
Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınavı Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından 11 Nisan
2019 tarihinde yapılacak olup, sınav yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır. Öğrencilerin
internet sitesi ve e-mail adreslerinden duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
Öğrencilerin, öğrenim görecekleri dilde B1 seviyesinde olmaları gerekmektedir. Yabancı Dil
Yeterlilik Sınavında başarı sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Diğer Diller: Almanya ve Fransa’daki üniversiteler, B1/B2 düzeyinde Almanca ve Fransızca
Dil Belgesi istemektedir. Üniversitemizde Erasmus Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı İngilizce dilinde
yapıldığından bu ülkelerdeki üniversitelere gitmeye hak kazanan öğrencilerin almaları gereken
Dil Belgeleri kendi sorumluluklarında olacaktır. Bu belgeler ilgili ülkelerin Konsolosluklarına
bağlı çalışan Kültür Merkezleri tarafından Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesine göre
verilmektedir.
Erasmus Yabancı Dil Sınavı yazılı ve sözlü bölümlerden oluşmakta olup ve sözlü sınavın yazılı
sınava etkisi %25’tir.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Erasmus Genel Sıralama Puanı öğrencinin genel akademik not ortalamasının %50'si ile
Yabancı Dil Yeterlilik puanının %50'si dikkate alınarak oluşturulur. Erasmus Genel Sıralama
Puanı öğrencilerin yerleştirilecekleri partner üniversiteyi ve hibe tahsisini etkiler.
Erasmus baraj notu 59; Yabancı Dil baraj notu 60’tır. Erasmus Öğrenim Hareketliliğine
katılabilmek için adayların bu iki koşulu birden sağlamaları gerekmektedir.
Öğrenciler Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul bazında Erasmus Genel Sıralama Puanı’na göre
sıralanır.
Erasmus Genel Sıralama Puanı oluşturulurken aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır;
ÖLÇÜTLER

Puan (+,-)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma,
+10 puan
bakım, veya barınma kararı alınmış öğrencilere
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından
hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz -5 puan
katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
Üniversitemizce yapılan Erasmus+ Yabancı Dil Yeterlilik sınavlarına
başvurduğu halde katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması -10 puan
halinde uygulanır)
*Feragat bildirim süresinden sonra mücbir bir sebep bildirmeden
faaliyetten vazgeçme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde -10 puan
uygulanır)
* Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim
süresi tanınacaktır.
(Erasmus Hibesi çıkmadığı için feragat eden öğrencilerden bir sonraki Erasmus+
başvurularında puan kesintisi yapılmayacaktır.)
Daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı
zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı
öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını
tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.
Aynı şekilde, çift anadalda öğrenim gören öğrencilerin her iki dalda faaliyete başvurması
durumunda, bu öğrencilerden de puan indiriminin hangi dalda yapılacağına ilişkin tercih
dilekçesi alınır.
Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı
zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan,
başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin
toplam puanı üzerinden yapılır.
Çift anadal öğrencileri ikinci anadalları bünyesinde anlaşmalı bir partner üniversiteye
yerleştirilmek üzere başvuru yapıyorsa, öncelik anlaşmanın yapıldığı bölümün öğrencilerine
aittir. Anlaşmanın yapıldığı bölüm kontenjanı ilgili bölümün öğrencileri tarafından kullanılmazsa
çift anadal öğrencileri tarafından kullanılabilir.
Duyuru süreci 4 aşamadan oluşmaktadır:
1. Yabancı Dil Notu: Yabancı Diller Bölümü tarafından gerçekleştirilen Erasmus İngilizce
Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklanır.
2. Erasmus Genel Sıralama Puanı: Değerlendirme ölçütleri sonucunda oluşturulur ve
duyurulur.
3. Yerleştirme: Erasmus Genel Sıralama Puanı’na göre bir komisyon tarafından
öğrenciler yerleştirilir.
4. Erasmus Hibesi: Ulusal Ajans’ın üniversitelere tahsis ettiği hibe miktarlarının
duyurusunu ve kurum içi bütçe çalışmalarını/onayını takiben web sayfamızdan ve eposta yoluyla duyurulur. Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen hibe

miktarı belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. Başvuru
sahibi, seçilmiş olarak ilan edilse dahi yukarıdaki koşul sağlanıncaya kadar
adaydır.

Öğrencilerin
kendi
yükseköğretim
kurumlarında
seçildikten
sonra
faaliyeti
gerçekleştirebilmeleri için gidecekleri kurumlardan da kabul alması gerekmektedir. Bu sürece
ait bilgiler hareketlilik faaliyetine katılmaya hak kazanmış öğrenciler için düzenlenecek olan
oryantasyon toplantısında paylaşılacaktır.
Öğrencilerin yurt dışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve
vize işlemleri kendi sorumluluklarında olmakla birlikte partner üniversite ve Biruni Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü’nden destek alabilirler.
ERASMUS HİBELERİ
Hibe tahsisi ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksek Okulun Erasmus Hareketlilik faaliyetine katılım
performansına göre yapılmaktadır.
Erasmus Genel Sıralama Puanına göre en yüksek puandan az puana doğru ilgili
Fakülte/Enstitü/Yüksek Okula kayıtlı öğrencilere hibe tahsis edilir.
Öğrencilere öncelikle tek dönem için hibe tahsis edilir. Hibe imkanı olması halinde Erasmus
Koordinatörlüğü ikinci bir duyuru yaparak uzatma taleplerini değerlendirecektir.
Her öğrenciye hibe çıkmayabilir. Öğrenciler talep ettikleri takdirde faaliyetlerini hibesiz “sıfır
hibeli” olarak gerçekleştirilebilir veya hareketliliklerini hibesiz uzatabilirler.
Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Ulusal
Ajans tarafından belirlenmektedir.
Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç ve bitiş tarihlerine göre
hesaplanır.
28 AB üyesi ülkenin yaşam standartları ve pahalılık endeksleri baz alınarak aşağıdaki tabloda
gösterilen hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.
ÜLKE
GRUPLARI

HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER

1. Grup ve
2. Grup
Program
Ülkeleri
3. 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
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan,
Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya,
Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan

AYLIK HİBE
ÖĞRENİM
(AVRO)
500

300

Başvuru aşamasından sonra herhangi bir zamanda, gidilmek istenen ülke ve üniversite
tercihlerinde, tercih sıralamasında, gitmeye hak kazanılan ülke/üniversitede değişiklik
yapılması mümkün değildir.
Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksitin ödemesi hesaplanan toplam hibenin %80’i
kadardır. İkinci taksitin ödemesi, öğrencinin gerekli belgeleri Erasmus Koordinatörlüğü’ne
teslim etmesi ve prosedürleri tamamlaması şartına bağlı olarak hareketlilik sonrasında yapılır.
Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır.
Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir. Öğrenciler
sadece Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığında hibe
alabilirler. Faaliyetin planlanan tarihlerden daha kısa sürmesi durumunda yalnızca kalınan
sürenin karşılığı hibe ödenebilir.
Program süresince öğrencilere öğrenim hibesi dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.
Öğrencilere seyahat masrafları için ayrıca destek verilmez.
Öğrencinin sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde (belge ve raporlarını eksik vermek ve
zamanında teslim etmemek, derslere ve sınavların büyük bir kısmına girmemek), söz konusu
öğrencinin faaliyeti iptal edilerek kendisine ödenen hibenin tamamının iadesi istenir.
Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek
dönüş sonrası transkript (TOR)) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve
öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.
Hareketlilik süresinin, asgari sürenin (3 ay) altında olması durumunda faaliyet geçersiz sayılır
ve hibe ödemesi yapılmaz. . 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 ödenir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden
fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.
ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN İLAVE HİBELER
Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak
özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.
Başvuru formuna, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski
olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi eklenmesi gerekmektedir.

HİBE KESİNTİLERİ
Yukarıda yer alan kesinti kurallarına ek olarak;
1. Anlaşmalı üniversitede alınan toplam ders kredisinin 2/3’ünden başarısız olunması
durumunda, %20 oranında olması öngörülen kalan hibe ödemesi gerçekleştirilmez.

2. Zorunlu OLS sınavını, gidiş öncesinde ve dönüşte almayan öğrencilerin hibelerinde, toplam
gün üzerinden %5 oranında kesinti yapılır.
3. Zorunlu katılımcı anketini doldurmayan öğrencilerin hibelerinde toplam gün üzerinden %5
oranında kesinti yapılır.
4. 7 günden daha uzun bir süre için Partner Üniversitenin bulunduğu ülkenin dışına çıkışınız
tespit edilirse, ülke dışında geçirdiğiniz gün sayısı ile orantılı olarak hibe kesintisi yapılacaktır.
Gerekli görüldüğü durumlarda, yurt dışında geçirilen sürenin tespiti için Biruni Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü öğrenciden pasaport fotokopisi talep edebilir.
Detaylı bilgi ve sorularınız için: https://int.biruni.edu.tr/, erasmus@biruni.edu.tr Tel: 444 8 276
Dahili: 1378 - 1382

