ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI
7. KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI
ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Erasmus+
▪ KA1: Bireylerin Öğrenme
Hareketliliği
▪ Okul Eğitimi

▪ Yükseköğretim
▪ KA103 – Yükseköğretim Öğrenci ve
Personelinin Öğrenme Hareketliliği
(Program Ülkeleri ile)
▪ KA107 – Yükseköğretim Öğrenci ve
Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Ortak
Ülkeler ile)

▪ Mesleki Eğitim
▪ Yetişkin Eğitimi
▪ Gençlik

▪ KA2: Yenilik ve İyi Uygulamaların
Değişimi için İşbirliği
▪ Stratejik Ortaklıklar
▪ Okul Eğitimi
▪ KA 203 – Yükseköğretim alanında
stratejik ortaklıklar
▪ Mesleki Eğitim
▪ Gençlik

▪ Bilgi Ortaklıkları

▪ KA3: Politika Reformuna Destek
▪ SA1: Jean Monnet Programı
▪ SA2: Spor Destekleri
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KA 103 – Program Ülkeleriyle Hareketlilik
Bireylerin öğrenme hareketlliği kapsamında;
▪ Öğrenci
▪ Öğrenim Hareketliliği
▪ Staj Hareketliliği

▪ Personel
▪ Ders Verme Hareketliliği
▪ Eğitim Alma Hareketliliği
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KA 107 – Ortak Ülkelerle Hareketlilik
▪ 2015-2016 akademik yılından itibaren Program ülkelerinin yanısıra Ortak ülkelerle
de hareketlilik imkanı (personel ders ve eğitim alma, öğrenci öğrenim hareketliliği)

▪ Hibe almak için Ulusal Ajansa ayrı bir başvuru
▪ İkili anlaşma şartı (özel ikili anlaşma belgesi var, YÖK’ten onay alınmalı)
▪ Karşı kurumun ECHE’nin şartlarını kabul etme zorunluluğu
▪ Ortak ülkelerle hareketlilik için ayrı bir hibe başvurusu yapacağız.
▪ Kurumların Erasmus ID’leri olmayacağı için anlaşmada yer almasına gerek yok
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KA 107 – Ortak Ülkelerle Hareketlilik
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KA 203 – Stratejik Ortaklıklar
▪ Bu faaliyet ile kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi
uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla,
Program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık projeleri
desteklenmektedir.
▪ Bir Stratejik Ortaklık (KA2) başvurusunda 3 farklı Program Ülkesinden en az 3
ortak olmalıdır.

▪ Projeler, 2 veya 3 yıl sürelidir. Süre, projenin hedefine ve zaman içinde planlanan
faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir.
▪ Bütçesi, her yıl için maksimum 150.000 avro’dur.
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KA1 – Ortak Yüksek Lisans Dereceleri
▪ Erasmus Mundus adıyla tanınan Ortak Yüksel Lisans Derecesi, Ders verme
ve/veya araştırma amacıyla davet edilen bilim adamlarının da (misafir öğretim
üyeleri) katılımını içeren uluslararası bir yükseköğretim kurumları konsorsiyumu
aracılığıyla organize edilen, 60, 90 veya 120 ECTS’e tekabül eden bir Ortak
Yüksek Lisans Programının sunulması,
▪ Dünya çapında başarılı öğrencilere bu ortak yüksek lisans programlarından bir
tanesine katılımları için burs verilmesi.
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KA 1 – Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi
▪ Diğer bir Program Ülkesinde bir eğitim programının bütününü tamamlamak
isteyen yüksek lisans seviyesindeki yükseköğretim öğrencileri, harcamalarına
katkı yapmak için krediye başvurabilir.
▪ Öğrenci Kredi Garanti imkanı, Avrupa Yatırım Bankası Grubu ile işbirliği içerisinde
kurulacaktır.
▪ Bu imkân, katılım sağlayacak Program Ülkelerinde borç ödeme acizlerine karşı
bankalara veya öğrenci kredi ajanslarına kısmi bir garanti sunacaktır.
▪ Halihazırda sadece İspanya’daki bir banka ile anlaşmış sağlanmış ve yüksek
lisans yapmak isteyen öğrenciler İspanya’da bir okul ile bağlantı kurup kabul
almalı ve böylece krediye başvurabilecektir.
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Sayılarla Üniversitemizde Erasmus (2008-2016)
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En fazla hareketlilik gerçekleştiren 5 bölüm (2008-2016)
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2014-2015 Akademik Yılı Değerlendirmesi
▪ Gelen hibe: 88.250 €
▪ Hareketliliklere harcanan;
▪ Öğrenim: 33.513,40 €
▪ Staj: 2.106 €
▪ Ders Verme: 4.163 €
▪ Eğitim Alma: 16.599 €
▪ Kurumsal Hibe: 10.438 €

▪ Toplam harcama: 66.819,40 €
▪ İade: 21.430,60 €
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2014-2015 Akademik Yılı Değerlendirmesi
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2015-2016 Akademik Yılı Değerlendirmesi
▪ Gelen hibe: 78.450 €
▪ Hareketliliklere harcanan;
▪ Öğrenim: 34.500 € (öngörülen)
▪ Staj: 10.000 € (öngörülen)
▪ Ders Verme: 3.520 € (öngörülen)
▪ Eğitim Alma: 13.833 € (öngörülen)
▪ Kurumsal hibe: 9.097 €

▪ Toplam harcama: 70.950 € (öngörülen)
▪ İade: 7.500 € (öngörülen)
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2015-2016 Akademik Yılı Değerlendirmesi
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İkili Anlaşmalarımız (83 adet)
İkili Anlaşmamız bulunan bölümlerimiz
▪ BESYO
▪ Denizcilik
▪ Diş Hekimliği
▪ Eğitim
▪ Fen Edebiyat
▪ GST ve Mimarlık
▪ İİBF
▪ İlahiyat
▪ Mühendislik
▪ Sağlık YO
▪ Su Ürünleri
▪ Teknik Bilimler MYO
▪ Ziraat ve Doğa Bilimleri

İkili Anlaşmamız bulunmayan/yetersiz olan bölümlerimiz
▪ Tarih (yok)
▪ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (yok)
▪ Spor Yöneticiliği (1)
▪ Su Ürünleri (1)
▪ İlahiyat (1)
▪ Tıp (yok)
▪ Diş Hekimliği (1)
▪ Peyzaj Mimarlığı (yok)
▪ Enerji Sistemleri Müh. (1)
▪ Elektrik-Elektronik Müh. (1)
▪ Sosyal Hizmet (1)
▪ Türk Dili ve Edebiyatı (1)
▪ Kimya (1)
▪ Eğitim Fakültesi (sınıf öğrt hariç)
▪ Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh. (1)
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Öğrenim Hareketliliği
▪ Program ülkelerinde öğrenim görme, 3-12 ay
▪ Şartlar: Önlisans, lisans için en az 2.20/4.00; lisansüstü için en az 2.50/4.00
akademik ortalama, Yabancı Dil Sınavında başarılı olma (baraj puanı: 50/100)
▪ Bölümler arası ikili anlaşma şartı, Dönemlik 30 AKTS ders yükü
▪ Aylık hibe tahsisi (ülke gruplarına göre 500€, 400€, 300€)
▪ Her öğrenim kademesinde 12 aya kadar hibe alabilme (staj dahil)
▪ Online dil desteği
▪ Online dil sınavı
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Staj Hareketliliği
▪ Yurtdışında alanıyla ilgili bir kurumda en az 2 ay staj yapabilme
▪ Şartlar: Önlisans, lisans için en az 2.20/4.00; lisansüstü için en az 2.50/4.00
akademik ortalama, Yabancı Dil Sınavında başarılı olma (baraj puanı: 50/100)
▪ Aylık hibe tahsisi (ülke gruplarına göre 600€, 500€, 400€)
▪ Online dil sınavı
▪ Online dil desteği (gittiği ülkenin dilinde)
▪ Her öğrenim kademesinde 12 aya kadar hibe alabilme (öğrenim dahil)
▪ Mezunların mezuniyetten itibaren 1 yıl içerisinde faydalanabilmesi
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Staj Arama Motorları
▪ http://disiliskiler.erdogan.edu.tr/erasmus/?page_id=179
▪ http://erasmusintern.org
▪ http://www.praxisnetwork.eu
▪ http://globalplacement.com/en/search-internships
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Öğrenci için Başvuru Bilgilendirme
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kimlerin başvuruda bulunabileceği
Başvuru başlangıç ve bitiş tarihi
Başvurunun nereye yapılacağı
Öğrenci gönderilebilecek fakülte/bölümlerin isimleri, (tahminî) kontenjan sayısı
Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerine ayrılan kontenjan sayıları
Başvurabilmek için gerekli akademik ortalama
Yabancı dil düzeyinin tespit edilmesinde kullanılacak yöntem, varsa baraj uygulaması detayları
Başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler ve formlar
Değerlendirme ölçütleri ve toplam içerisindeki payları
Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için verilecek aylık
maddi destek miktarı
▪ İsteyen öğrencilerin maddi destekten feragat edebileceği
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Öğrenci Hibeleri
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Hareketlilik ve Kredi Tanınması için AKTS - 1
▪ Bu konudaki dayanak, Lizbon Tanınma Toplantısı’dır (36 ve 37. maddeler).
▪ 1999’da yürürlüğe girmiştir.

▪ Önemli (substantial) farklılıklar olmadıkça yabancı yeterliliklerin tanınmasında esnek
olunmalıdır.
▪ Yaklaşık aynı düzeydeki yeterlilikler 5 açıdan farklılık göstermektedir:
▪ İçerik
▪ Profil
▪ İş yükü
▪ Yeter

▪ Öğrenme çıktısı
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Hareketlilik ve Kredi Tanınması için AKTS - 2
▪ Başarılı öğrenme hareketliliği akademik tanınma ve kredi transferini gerektirir.
▪ Kredinin tanınması, başka bir kurumda eğitim programının gereklilikleri bağlamında
öğrenim çıktılarının değerlendirilip başarıldığını kurumun onaylamasıdır.
▪ Doğal olarak iki farklı kurumdaki aynı eğitim programının kredi ve öğrenme çıktıları
farklı olacaktır. Bu durum mesleki eğitim ve öğretim programlarında daha da farklıdır.
▪ Bu yüzden, farklı bağlamda alınan kredilerin tanınmasında açık (open) ve esnek
(flexible) yaklaşım önerilmektedir.
▪ Ders içeriğinin eşitlenmesi yerine öğrenme çıktılarının uygunluğuna odaklanılmalıdır.
▪ Uygulamada tanınma, diğer bağlamda (farklı üniversitede) kazanılan uygun öğrenme
çıktıları için belirlenen kredi miktarının, kurumdaki uygun öğrenme çıktıları için
belirlenen kredi miktarının yerini almasıdır.
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Hareketlilik ve Kredi Tanınması için AKTS - 3
▪ Bir dönemde alınması gereken AKTS miktarı minimum 30.
▪ AKTS bağlamında kredi tanınmasını kolaylaştıran yardımcı belgeler:
▪ Ders kataloğu
▪ Öğrenim Anlaşması
▪ Transkript
▪ Katılım Belgesi (ÖH), Stajyer Sertifikası (SH)
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Öğrenciler için Akademik Tanınma Süreci
▪ Yükseköğretim kurumu yurtdışında geçirilen öğrenim dönemine tam
tanınma sağlamakla yükümlüdür.
▪ Bu sebeple, ortak olunan kurumların ders içeriklerinin uygunluğunun kontrol
edilmesi, yurtdışında geçirilecek dönemin denkliği ve buna bağlı olarak
tanınmanın sağlanması için gereklidir.
▪ Öğrencinin Öğrenim Anlaşmasında belirtilen derslerden başarılı olması
durumunda misafir olduğu kurumdan temin edeceği Transkript belgesini kendi
üniversitesine teslim etmesini takiben tanınma işleminin otomatik olarak
yürümesi için yükseköğretim kurumları bir mekanizma kurmalı, öğrenci bölüm
idarecileri ve öğretim üyeleri ile derslerinin tanınmasını sağlamak için karşı
karşıya gelmemelidir.
▪ Belgelerin ofise teslimini takiben süreç, otomatik olarak yürümelidir.
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Öğrenciler için Akademik Tanınma Süreci
▪ Akademik tanınmayı garanti etmek üzere, öğrenci gitmeden önce yurtdışında
takip edilecek ders programının (öğrenim anlaşmasında yer alan dersler),
öğrencisi olunan programda hangi derslere karşılık sayılacağını gösteren
bölüm/fakülte/enstitü yönetim kurullarında veya senato kararı alınmalı, takip
edilecek ders programında değişiklik olması halinde söz konusu karar
güncellenmelidir.
▪ Öğrencinin öğrenim/staj anlaşmasında yer alan derslerin/stajın misafir kurumda
alınması ve başarılı olması durumunda bu derslerin/stajın orijinal isimleri,
kredileri ve notları ile transkriptleri ve Diploma Ekinde’de yer alması ve
dipnotlardan veya Diploma Eki 6.1’de açık bir şekilde Erasmus+ kapsamında
hareketlilikten faydalandığı belirtilmelidir. Ayrıca transkript ve Diploma Ekinde
hangi derslerin Erasmus+ kapsamında alındığı anlaşılır bir şekilde gösterilmelidir

25

Ders Verme Hareketliliği
▪ Amaç: ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde
ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders
vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler
gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
▪ Program ülkelerinde en az 2 gün 8 saat ders verme
▪ Bölümler arası ikili anlaşma şartı
▪ Hibe = Ülke gruplarına göre günlük hibe + Mesafeye göre seyahat hibesi
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Eğitim Alma Hareketliliği
▪ Amaç: Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu
becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri
gibi) alması mümkündür.
▪ Program ülkelerinde en az 2 iş günü eğitim alma
▪ Üniversite ya da kurum/kuruluşta işbaşı eğitim/izleme (konferans hariç)

▪ Hibe = Ülke gruplarına göre günlük hibe + Mesafeye göre seyahat hibesi
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Personel için Başvuru Bilgilendirme
▪ Yükseköğretim kurumunun ders verme/eğitim alma faaliyetleri için kontenjan sayıları
(İşletmelerden ders vermek üzere personel davet edilmesi planlanıyorsa, bu faaliyet
çeşidi için ayrılan kontenjan sayısı)
▪ Yükseköğretim kurumunun ders verme/eğitim alma faaliyetleri kapsamında sahip
olduğu aktif anlaşmalar, anlaşmalara ait kontenjan sayıları ve her kontenjan için hangi
bölüm/birimlerin başvuruda bulunabileceği bilgisi
▪ Anlaşma yapılmasına gerek olmayan personel eğitim alma faaliyeti için başvuru
yöntemi hakkında bilgi
▪ Kimlerin başvuruda bulunabileceği bilgisi
▪ Faaliyetten faydalanabilmek için gerekli asgari şartlar
▪ Başvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgeler
▪ Son başvuru tarihi ve yeri (Personele başvuruda bulunması için en az 15 gün süre
tanınır)
▪ Değerlendirme ölçütleri ve toplam içerisindeki payları
▪ Seçilen personele sağlanacak maddi destek hakkında bilgi
▪ Faaliyetten hibesiz olarak faydalanma imkânı hakkında bilgi
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Personel Hibeleri
Gündelik hibe

Seyahat hibesi
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Bölüm Koordinatörü Olmak
▪ Erasmus Programına ilgisi olan ve dil seviyesi görece iyi düzeyde olan öğrencileri
yönlendirmek

▪ Öğrenci başvurularında ders denkliği konusunda öğrenciye yardımcı
olma/yönlendirme, öğrenim anlaşmasını onaylamak
▪ Öğrenci hareketliliği tamamladıktan sonra Erasmus Ofisi öğrencinin bölümüne
ders denklik yazısı gönderir. Koordinatör, Not Dönüşüm Formu aracılığıyla
Bölüm/Fakülte yönetim kurulunda derslerin tanınmasını sağlamak
▪ Öğrenci ve Personel başvuru formlarını onaylamak (başvuruları takip etme)
▪ Erasmus gibi prestijli bir programda tecrübe sahibi olmak
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TEŞEKKÜRLER!
http://disiliskiler.erdogan.edu.tr/erasmus
intoffice53
rizeerasmus

erasmus@erdogan.edu.tr
Dahili: 4257
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