Ardahan Üniversitesi
2021-2022 Akademik Yılı ERASMUS+ Programı
Öğrenci Seçim Kriterleri
1. Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı hareketliliğine başvuran aday, Ardahan Üniversitesi
bünyesinde, öğretim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans veya lisansüstü) bir
yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı örgün öğretim/ikinci öğretim öğrencisi
olmalıdır.
2. Hazırlık veya Bilimsel Hazırlık sınıfındaki öğrenciler Erasmus+ Programına başvuru yapamaz.
3. Mezuniyet aşamasındaki son sınıf öğrencileri, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine
başvuramazlar, ancak Erasmus + Staj Hareketliliğine başvurabilirler. Seçilmeleri halinde,
mezuniyetleri sonrasında da, hareketliliklerin tamamlanması gereken son tarihe kadar, en az 2
ay süreli bir staj faaliyeti gerçekleştirip tamamlayabilirler.
4. Her öğrenci içinde bulunduğu öğrenim kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya
doktora), Erasmus+ Değişim Programı kapsamında daha önce yararlandığı faaliyet süresi dâhil
hibeli veya hibesiz olarak en fazla toplam 12 ay, Erasmus+ Değişim Programı hareketlilik
türlerinden (Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketliliği) yararlanabilir. Öğrenim
Hareketliliğinde ve Staj Hareketliliğinde en az 2 ay, en fazla 12 ay değişime gidilebilir.
5.

Önlisans/Lisans öğrencileri için başvuru esnasında kümülatif not ortalaması en az 2,20/4,00
(58/100) olmalıdır. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için ise en az 2,50/4,00 (65/100)
olmalıdır.

6. Adayların Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvurularının değerlendirilmesinde; %
50’si kümülatif not ortalaması, %50‘si yabancı dil puanından oluşan Erasmus Puanı sıralaması
dikkate alınır. Yükseköğretim kurumları tarafından tanınan herhangi bir yabancı dil sınav puanı
olmayan öğrenciler, Ardahan Üniversitesi tarafından yapılacak yabancı dil sınavına girmek
zorundadır. Bu sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşacak; yazılı bölüm %75
sözlü bölüm ise %25 oranında nihai yabancı dil notunu etkileyecektir.
7. Hareketliliğe hak kazanıp katılmamaya karar veren öğrencilerin, feragat için bildirilen son tarihe
kadar dilekçelerini Koordinatörlüğümüze ulaştırmaları gerekmektedir. Feragat dilekçesini
zamanında ulaştırmayan öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği
başvurusunda Erasmus Puanından 10 puan düşülür.
8. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan
hareketliliğe başvurabilirler.
9. Öğrencilere online başvuru süreci bittikten sonra da staj davet mektubu edinip iletmeleri için
belli bir süre tanınmakla birlikte, online başvuru sisteminin kapatıldığı tarihe kadar, geçerli bir
staj davet mektubu ileten öğrencilerin Erasmus puanına 10 puan eklenir.
10. Başvuruları geçerli kabul edilen öğrenciler için, Ardahan Üniversitesi tarafından İngilizce
yabancı dil sınavı düzenlenecektir. Bütün öğrenciler bu sınava girmek zorundadır. Erasmus+
Öğrenim ve Staj Hareketliliği için yapılacak değerlendirmeye katılabilmek için,
öğrencinin yabancı dil düzeyi en az B1 (60) olmalıdır. Başvuruları geçerli olup düzenlenecek
yabancı dil sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü internet
sayfasında ilan edilir.
11. Yabancı Dil Sınavı için öğrencilerden ücret alınmaz. Ancak sınava başvurup mücbir (zorlayıcı)
sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerin Erasmus Puanlarından, Erasmus+ Değişim Programı
için bir sonraki yıl tekrar başvurmaları halinde, “10 puan” düşürülür. Mücbir sebep ile sınava
katılamayan öğrencilerin, bu mücbir sebep ile ilgili olarak resmî belge sunmaları durumunda
puan düşümü uygulaması yapılmayacaktır.
12. Aynı bölümden iki öğrencinin aynı düzeyde başarı göstermesi ve bölümün kurumlararası
Erasmus anlaşmalar bakımından kontenjan kısıtı olması halinde öncelik, sınıfı büyük olan
öğrenciye tanınır. Aynı sınıfta olmaları halinde ise yaşı büyük olana öncelik verilir.

13. İlgili bölümün kurumlararası anlaşma kontenjanlarının yeterli olması ve hibeli gidecek
öğrencilerin üniversite tercihlerini etkilememesi koşuluyla, hibesiz olarak öğrenci
gönderilebilir. İlgili bölümde “yedek” listesinde yer alıp da hibesiz gitmek isteyen birden fazla
öğrenci olması halinde üst sırada yer alan öğrenci kalan anlaşma kontenjanlarına yerleştirilmede
öncelikli olacaktır. Benzer biçimde; hibeli bir öğrencinin bu hakkından, feragat için verilen süre
içinde vazgeçmesi durumunda, bu hibeli kontenjanın başka bir öğrenciye tahsis edilmesinde
yine Erasmus Puanı sıralaması temel alınacaktır.
14. Aynı başvuru döneminde hem Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği hem de Erasmus+ Staj
Hareketliliği için başvuran bir öğrencinin, başvuru sürecinde belirterek, kendi seçeceği bir
hareketlilik türünde, Erasmus Puanından 10 puan düşülür.
15. Durumunu sağlık raporu ile belgelendiren engelli öğrencilere Erasmus Puanı hesaplanırken 10
puan eklenir.
16. Şehit ve Gazi çocukları Erasmus hareketliliğine başvurmaları halinde +15 puan hakkından
yararlandırılır.
17. Belgelendirmek kaydı ile, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında
korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere Erasmus Puanı hesaplanırken 10 puan
eklenir.
18. Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden ve Erasmus+ katılımcı ülkelerinden birinin
vatandaşı olan bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi
mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrencilerin Erasmus Puanlarından 10 puan
düşülür.
19. Erasmus+ değerlendirme sonuçlarını içeren listeler; Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ve
Erasmus+ Staj Hareketlililiği için asil ve yedek adayları belirtecek biçimde duyurulur.
20. Değerlendirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrencilerin itiraz dilekçelerini, sonuçların
ilanını takip eden 7 gün içinde Dış İlişkiler Koordinatörlüğü‘ne iletmeleri gerekir.
21. Değerlendirme sürecinin gerçekleştirildiği tarihlerde, üniversitemize tahsis edilecek bütçe
henüz Ulusal Ajans tarafından açıklanmamış olduğu durumlarda, Ardahan Üniversitesi listedeki
hibeli aday sayısında ve/veya hibelendirilecek hareketlilik sürelerinde değişiklik yapma hakkını
saklı tutar. İhtiyaç doğması durumunda, hibeli kontenjanın tamamının verimli olarak
kullanılabilmesi adına, kriterlerde değişiklik yapılabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre,
Erasmus+ Değişim Programı’ndan hibeli veya hibesiz olarak yararlanmak üzere seçildikleri
duyurulan öğrencilerimiz, Erasmus hareketlilikleri için, hem Ardahan Üniversitesi hem de
yurtdışındaki ilgili üniversite/kurum/şirket nezdinde, gerekli tüm belgeleri edinip yetkili
birimlere teslim edene ve Program‘ın gereklerini yerine getirene kadar, “aday” statüsündedirler.
22. Erasmus+ Staj Hareketliliğine İlişkin Bazı Ek Kriter ve Ayrıntılar
22.1. Yapılacak olan değerlendirmede, staj davet mektuplarını belirtilen süre içinde Dış
İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim etmiş, geçerli başvuru sahibi öğrenciler, dikkate
alınacaktır. Öğrenciler, öğrenim alanlarıyla ilgili ve kendilerine mesleki deneyim
kazandıran bir staj için Erasmus+ katılımcı ülkelerinden (https://erasmusplus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries) birinde yer alan bir
şirket/kurumdan davet mektubu edinmelidirler. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını
desteklemek veya tamamlamak için yaptıkları akademik çalışmalar ve araştırmalar staj
faaliyeti olarak kabul edilmez. Davet mektubunda belirtilen staj süresi 2 aydan kısa
olamaz.
22.2. Bütçe kısıtı nedeniyle ve koşulları sağlayan öğrenci sayısına bağlı olarak, her bir
öğrencinin hibeye hak kazanması mümkün olmayabilir. Aynı nedenden, hibeli olarak
Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanmış öğrencilerimizin toplam
staj sürelerinin tamamı değil, belli bir bölümü (2 ay) hibelendirilebilir.

23. Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği / Kısa Süreli Doktora Hareketliliği*
(2021 ve sonrası Proje bütçeleri için)*
Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği
yaratabilmek için doktora adayları ve doktoradan yeni mezunlar (‘post-docs’)1 yurtdışında kısa
dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler.
Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür.
Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür.* Uzun
dönem doktora hareketliğinde ise asgari süre 2 ay azami süre 12 aydır. Uzun dönem doktora
hareketliliği tamamlayıcı bir staj programını da içerebilir. Uzun dönem doktora hareketliliği,
karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir.
Bireysel destek tutarları, aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Faaliyetin Süresi

Hibe Miktarı (Program Ülkesi ya da Ortak Ülke)

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar

Günlük 70 Avro

Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu Günlük 50 Avro
gününe kadar
Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek
hibesi verilebilir.


Her yıl duyuruya çıkılan Erasmus+ Hareketliliği başvuru döneminde Kısa dönem
hareketlilikler, o yılın bütçesine göre, azami gün sayısı ilanda belirtilecek şekilde
hibelendirilecektir.

1
“Post-doc”lar mezuniyetlerinden itibaren 12 ay içinde diğer yeni mezunlarla aynı koşullarla staj hareketliliğine
katılabilir.

Hibe Destek Miktarları
Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine
göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke
grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer
almaktadır:


2020 bütçesinden karşılanacak hibe ile hareketlilikten yararlanacak öğrenciler
31.05.2023 tarihi itibariyle hareketliliğini tamamlayıp Türkiye’ye dönüş yapmış
olmak zorundadır.
2020 Bütçesi Kapsamında Hareketlilikten Faydalanacak Öğrencilerin Alacakları Hibeler
Ülke Grupları
1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri

3. Grup Program
Ülkeleri



Hareketlilikte
Ülkeler

Misafir

Olunan

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,
Kuzey
Makedonya,
Polonya,
Romanya,
Sırbistan,
Slovakya, Slovenya, Türkiye

Aylık Hibe
Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe
Staj (Avro)

500

600

300

400

2021 bütçesinden karşılanacak hibe ile hareketlilikten yararlanacak öğrenciler
31.10.2023 tarihi itibariyle hareketliliğini tamamlayıp Türkiye’ye dönüş yapmış
olmak zorundadır.

2021 Bütçesi Kapsamında Hareketlilikten Faydalanacak Öğrencilerin Alacakları Hibeler
Ülke Grupları
1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri

3. Grup Program
Ülkeleri

Hareketlilikte
Ülkeler

Misafir

Olunan

Almanya,
Avusturya,
Belçika,
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney
Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya,
İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn,
Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz,
Yunanistan
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Hırvatistan,
Kuzey
Makedonya,
Letonya,
Litvanya,
Macaristan,
Polonya,
Romanya,
Sırbistan,
Slovakya, Slovenya, Türkiye

Aylık Hibe
Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe
Staj (Avro)

600

750

450

600

BÜTÇELERDEN YARARLANMAK İÇİN BELİRLENEN SON
TARİHLERE
GÖRE,
2020
BÜTÇESİ
ÖĞRENİM
HAREKETLİLİĞİNDEN
SADECE
BİR
DÖNEM
YARARLANACAK
ÖĞRENCİLERE
TAHSİS
EDİLEBİLECEKTİR. BU SEBEPLE, SADECE 1 DÖNEM
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNE BAŞVURACAK ÖĞRENCİLER
2020 YILI PROJE BÜTÇESİNDEN HİBELENDİRİLECEKTİR. 2
DÖNEM HAREKETLİLİK PLANLAYAN ÖĞRENCİLERİN 2021
BÜTÇESİNDEN
BAŞVURMALARI
GEREKMEKTEDİR.
BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYILARININ HERBİR PROJE
DÖNEMİNDEKİ KONTENJANLARDAN AZ/FAZLA OLMASI
DURUMUNDA, BAŞARI SIRASINA VE/VEYA ÖĞRENCİLERİN
TALEPLERİNE
GÖRE
KONTENJAN
YERLEŞTİRMESİ
YAPILACAKTIR.
ANLAŞMALI ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER HER İLAN
DÖNEMİNDE GÜNCEL HALLERİYLE PAYLAŞILACAKTIR.

