Erasmus Koordinatörlüğü tarafından ilanen duyurulur.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim (ön lisans, lisans ve yüksek lisans
öğrencilerimiz) ve Staj Hareketliliği(ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerimiz, öğrenimlerinin
son yılında olan öğrencilerimiz) –Personellerimiz için Ders Verme- Eğitim Alma Hareketliliği seçim
süreci başlamıştır.
Öğrencilerimiz için:
Erasmus başvuru ,seçim kriterleri ve kontenjanlar aşağıda belirtildiği gibidir.
Erasmus Başvuru Kriterleri
*Erasmus Öğrenim ve Staj Öğrencisi seçiminde iki kriter doğrultusunda öğrenciler değerlendirilir:
1.GANO’nun yüzlük sistemdeki puan karşılığının yüzde 50’si
2.Erasmus İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı’nda alınan puanın (100 üzerinden) yüzde 50’si
Bu kriterlerden ayrı ayrı alınan puan toplanır ve Erasmus Puanına göre öğrenciler kontenjanlar
dikkate alınarak sıralanır.
Aşağıda belirtilen durum yada koşullarda yukarıda belirtilen Erasmus Puanına artırma ya da azaltma
prosedürü uygulanır.
Şehit ve gazi çocuklarına
+15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi
+10 puan
kaydıyla)
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
+10 puan
Kapsamında haklarında korunma, bakım veya
barınma kararı alınmış öğrencilere
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)
-10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma
-10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat
-10 puan
bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe
katılmama
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma -10 puan
(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne
azaltma uygulanır)
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:
-5 puan
Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle
ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere
mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a
tekrar başvurması halinde uygulanır)

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz
girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar
başvurması halinde uygulanır)
Kontenjanlar
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

-5 puan
Toplam:30 öğrenim+5 staj olmak üzere 35 kişi
Öğrenim:5
Staj:1
Öğrenim:5
Staj:1
Öğrenim:5+2(2019-2020 yılından kalan boş
kontenjan)
Staj:1+1(2019-2020 yılından kalan boş
kontenjan)

Fen Bilimleri Enstitüsü

Öğrenim:5
Staj:1
Öğrenim:5
Staj:1
Öğrenim:5+1(2019-2020 yılından kalan boş
kontenjan)
Staj:1
Öğrenim:2

Sosyal Bilimleri Enstitüsü

Öğrenim:2

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Öğrenim:2

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi

Öğrencilerimizin hibeli ya da hibesiz olarak Erasmus+ Hareketliliğini kazandığına dair kesin sonuçlar
Erasmus+ Hareketliliği’ni Kazananlar Listesi’nde duyuru olarak “Hibeli-Hibesiz” olarak belirtilerek
ilan edilecektir.
Hibelendirme
Öğrencilerimize yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından
kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerimizin
faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.
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.
Öğrencilerimize Erasmus programına kazandıktan ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ile gidiş
aşamasındaki tüm süreçleri tamamladıktan, gitmeden önceki evrakları teslim ettikten sonra hibe
ödemesinin ilk taksiti olan %80’lik kısmı , döndükten sonra en geç bir hafta içerisinde evraklarını
teslim ettikten sonra ikinci taksit olan %20’lik kısmı ödenir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir
Olunan Ülkeler

1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri

Birleşik Krallık,
Danimarka, Finlandiya,
İrlanda, İsveç, İzlanda,
Lihtenştayn,

Aylık Hibe
Öğrenim
(Avro)
500

Aylık Hibe
Staj
(Avro)
600

3. Grup Program
Ülkeleri

Erasmus Başvuru
Belgeleri

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, Sırbistan,
Slovakya, Slovenya,
Türkiye

300

400

1)BaşvuruFormu(
https://www.gedik.edu.tr/wpcontent/uploads/ogRENCi-ogRENiMHAREKETLiLigi-BAsVURUFORMU.docx )
*Bilgisayar üzerinden doldurularak çıktısını alınız.

Başvuru Tarihleri

2)Transkript
(Lisans öğrencileri için GANO min
2.20/4.00,yüksek
lisans öğrencileri için 2.50/4.00)
Başvuru belgeleri Erasmus Kurum
Koordinatörü Gülşah KESENTAŞ’ın
gulsah.kesentas@gedik.edu.tr mail
adresine,mailinizin konu kısmına
“İsim-Soyad ve Erasmus+”
ekleyerek online olarak
gönderilmesinin ardından teslim
alındığına dair
“Teslim alındı” cevabını mail olarak
aldığınızda tamamlanmış
olur.Başvurular
ancak belirtilen mail adresine başvuru
belgelerinin iletilmesi ile sadece
online
olarak kabul edilecektir.
07.11.2020-25.12.2020
Başvurular 25.12.2020 saat 12:00’de
sona erecektir.Sonrasında yapılan
başvurular kesinlikle kabul
edilmeyecektir.

Erasmus Dil Sınavı

Tarih:29.12.2020 Salı saat:10:30
Yer: Covid-19 Pandemik süreç
gelişmelerine göre değerlendirilecek
ve
başvuruların sona erdiği tarih olan
25.12.2020 saat :16:00’ya kadar ilanen
bildirilecektir

Herhangi bir soru veya sorununuzda Erasmus Koordinatörlüğü’ne
ulaşınız:
444 5 438-Dahili Numara:1182
Hazırlayan:
Erasmus Kurum Koordinatörü
Gülşah KESENTAŞ
gulsah.kesentas@gedik.edu.tr

09.11.2020.

