ALANYA HEP ÜNİVERSİTESİ
2018 PROJE DÖNEMİ; ÜÇÜNCÜ İLAN
ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURU TAKVİMİ VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
BAŞVURU TAKVİMİ
TARİH
Erasmus + Başvuru Tarihlerinin Duyurulması
27 Mart 2019
Erasmus + Öğrenim/Staj Hareketliliği Bilgilendirme Duyurulacaktır.
Toplantısı
ERASMUS+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru 15 Nisan 2019 - 30 Nisan
Tarihleri
2019
6-10 Mayıs tarihleri arasında
Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı
gerçekleşmek üzere, YDYO
tarafından duyurulacaktır
YDYO tarafından
Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı Sonuçlarının
duyurulacaktır
Uluslararası İlişkiler Ofisine Bildirilmesi
ERASMUS+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuru 13 Mayıs 2019
Sonuçlarının Açıklanması
ASGARİ ŞARTLAR
Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları
sağlamaları gerekmektedir:
1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim
kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı,
tam zamanlı öğrenci olması,
2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının
en az 2.20/4.00 olması,
b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not
ortalamasının en az 2.50/4.00 olması.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
-

Erasmus Başvuru Formu
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
Transkript (Öğrenci İşleri Merkezi’nden alınan resmi transkript getirilecektir)
Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi* (Daha önce ulusal ve
uluslararası yabancı dil sınavına giren öğrenciler getirecektir)
2 adet vesikalık fotoğraf

Başvurular tamamlanarak Uluslararası İlişkiler Ofisine elden teslim edilir.
Eksik başvuru kesinlikle kabul edilmemektedir.

*Alanya Hep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilecek
sınav sonuçları Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından temin edilecektir.
BÖLÜMLERİN ERASMUS+ İKİLİ ANLAŞMALARI
Bölümünüzün anlaşması olan yurt dışı üniversiteler ve gidilecek üniversitenin eğitim
dili, eğitim süresi ve derslerin eşleştirilme durumu vb. konular hakkında bilgi web
sitemizde Erasmus+ Programı Erasmus İkili Anlaşmalar bölümünde
http://www.ahep.edu.tr/tr/anlasmalar.ir’ de yer almaktadır.
YABANCI DİL SINAVI DEĞERLENDİRİLMESİ VE PUAN BARAJI
Alanya HEP Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenecek olan
sınav iki aşamada gerçekleşecektir.
1. Aşama Yazılı
Bu aşama toplam puanın %80’ini etkileyecektir.
2. Aşama Sözlü Sınav
Bu aşama toplam puanın %20’sini etkileyecektir.
Her iki aşamanın sonuncunda aşağıda belirtilen Puan Barajını geçen öğrenciler
değerlendirmeye alınacaktır.
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için Dil Puan Barajı: 60/100
Erasmus+ Staj Hareketliliği için Dil Puan Barajı: 60/100
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Erasmus+ Genel Başarı Puanı aşağıdaki gibi hesaplanır:
Ölçüt
Akademik başarı düzeyi
Dil seviyesi
Şehit ve gazi çocuklarına
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi
kaydıyla)
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
Kapsamında haklarında korunma, bakım veya
barınma kararı alınmış öğrencilere
1Muharip

Ağırlıklı Puan
%50 (toplam 100 puan
üzerinden)
%50 (toplam 100 puan
üzerinden)
+15 puan1
+10 puan
+10 puan2

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 Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
2Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma,
bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:
Yükseköğretim kurumu tarafından
hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen
toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması
halinde uygulanır)

-10 puan
-10 puan

-5 puan

KONTENJANLAR
Hibe miktarı doğrultusunda öngörülen kontenjanlar aşağıda gibidir.
ÖĞRENİM İÇİN
MEVCUT
KONTENJAN
4

STAJ İÇİN
MEVCUT
KONTENJAN
0

HİBE MİKTARLARI
Erasmus Hibesi Erasmus+ programı ile yurt dışına giden öğrencilere Erasmus+
yükümlülüklerini yerine getirdikleri sürece geri istenmeyecek şekilde verilen
finans desteğidir.Ulusal Ajans tarafından aylık olarak Erasmus + hibe
miktarlarıyaşam standartlarına göre her ülke grubu için ayrı ayrı
belirlenmiştir.Hibe gerçekleştirilen eğitim faaliyetine destek amaçlı olup
öğrencinin tüm masraflarını karşılamaz.

ÖNEMLİ NOTLAR
▪
▪
▪
▪

▪

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj hareketliliği programından hibeli ya da
hibesiz olarak yararlanılması mümkündür.
Öğrencinin alttan dersinin olması ve sınıf tekrarı yapmış olması Erasmus+
başvurusuna engel değildir.
Erasmus+ Staj Hareketliliği programından yararlanmak isteyen öğrencilerin
öğrenim gördükleri bölümlere ilişkin Erasmus+ ikili anlaşması olma
zorunluluğu yoktur. Sınava sadece staj seçeneğini seçerek başvurabilirler.
Her öğrenci Erasmus+ kapsamında bulunduğu her öğrenim kademesinde
(lisans, yükseklisans, doktora) daha önce yararlandığı faaliyet süresi dâhil
hibeli veya hibesiz en fazla toplam 12 ay öğrenim ve/veya staj
hareketliliğinden yararlanabilir.
Başvuruda bulunan her öğrenci Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda ve yer alan
şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki
bilgilere göre karar verilir.

