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ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 
2020-2021 Güz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları 10 Şubat – 6 Mart 2020 

tarihleri arasında Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne  yapılacaktır. 

YABANCI DİL SINAVI: 13 Mart 2020 Cuma günü Eğitim Fakültesinde  yapılacaktır. Sınav saati daha sonra Erasmus 

Koordinatörlüğü web sayfasında duyurulacaktır. 

BAŞVURU KOŞULLARI 
 

 SNÜ’de Örgün Öğretim ( 1. ve 2. Öğretim) Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrenciler başvurabilir. 

 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri başvuramaz. 

 Herhangi bir değişim programı ile üniversitemizde okuyan öğrenciler başvuramaz. 

 Başvuru için genel Akademik Not Ortalamasının (GANO); Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, 

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2.50/4.00 olması gerekmektedir. (Alttan başarısız ders(ler)in 

bulunması Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.) 

 Yüksek Lisans ve Doktora Programına yeni kayıt olan öğrenciler, mezun oldukları öğrenim seviyesine ait 

mezuniyet GANO’su ile başvuru yapabilirler. 

 Staj hareketliliğinde hibe almaya hak kazanmış öğrenciler 2 ay için hibelendirileceklerdir. Öğrenci dilerse, 

2 aydan sonra staj faaliyetini hibesiz olarak devam ettirebilir. 

 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay, Erasmus+ Staj Hareketliliği en az 2 ay en fazla 12 ay 



süre ile gerçekleştirilebilir. 

 Erasmus + Öğrenim ve Staj Hareketliliğinde daha önce LLP/Erasmus+ faaliyetini aynı ve/veya bir önceki 

öğrenim seviyesinde gerçekleştirenler de başvurabilirler. (Erasmus+ Döneminde her bir öğrenci her bir 

öğrenim seviyesi için toplamda 12 ay Erasmus+ Faaliyeti gerçekleştirebilir.) 

 Başvuruda bulunmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, Enstitülerin anlaşmaları olmadığı durumlarda 

eğitim gördükleri Anabilim  Dalı anlaşmaları üzerinden başvuru yapabileceklerdir. 

 Bir önceki yıl seçilerek hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerle gönderilemeyen öğrenciler, bir sonraki yıla 

“kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Programa katılacak öğrenciler, her 

sözleşme döneminde ayrı ayrı, seçim için gereken tüm şartları sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler. Mücbir sebeple 

asgari süre tamamlanmadan geri dönülmesi durumunda bu kural uygulanmaz. 

 Öğrenciler programa hibeli veya hibesiz olarak başvurabilirler.  

 Puan eşitliği durumunda üst sınıfta okuyan öğrenci avantajlı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 
 



DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KRİTERLERİ 

 Değerlendirmelerde; Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının %50 si ile Yabancı Dil  Puanının 

%50 si alınır. Bu puanların toplamı nihai puanı (Erasmus+ Puanı) oluşturur. 
 

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce 

Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden 

yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir 

faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. 

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 

 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi 

kaydıyla) 
+10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında 

haklarında korunma, bakım veya barınma kararı 

alınmış öğrencilere 

+10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 



Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat 

bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 
-10 puan 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma 

(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma 

uygulanır) 

-10 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim 

kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak 

düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz 

katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması 

halinde uygulanır) 

-5 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz 

girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması 

halinde uygulanır) 

-5 puan 

 

VERİLECEK  HİBE MİKTARI 

 

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: 

 
 
 
 

 

                                      



 
 
 
 

Başvuru için gerekli evraklara buradan ulaşabilirsiniz  
http://erasmus.sinop.edu.tr/tr/Belgeler/  
 

NOT: BAŞVURU EVRAKLARI BILGISAYAR ORTAMINDA DOLDURULACAKTIR. 
 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık Hibe 

Öğrenim 

(Avro) 

Aylık Hibe 

Staj 

(Avro) 

1. ve 2. Grup 
Program Ülkeleri 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, 
Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, 
Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, 

Yunanistan 

500 600 

3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 
Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 
Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, 

Slovenya, Türkiye 

300 400 

http://erasmus.sinop.edu.tr/tr/Belgeler/

