ALANYA HEP ÜNĠVERSĠTESĠ
2020 PROJE DÖNEMĠ
ERASMUS+ ÖĞRENĠM VE STAJ HAREKETLILIĞI
BAġVURU TAKVĠMĠ VE DEĞERLEDĠRME ÖLÇÜTLERĠ
BAġVURU TAKVĠMĠ
TARĠH
Erasmus+ Başvuru Tarihlerinin Duyurulması
Erasmus+

Öğrenim/Staj

Hareketliliği Toplantı tarihi ve saati web sayfamızda
duyurulacaktır.

Bilgilendirme Toplantısı
ERASMUS+

Öğrenim/Staj

21.10.2022

Hareketliliği 10.11.2022-24.11.2022

Başvuru Tarihleri
Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı

25 Kasım 2022

Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı Sonuçlarının

YDYO tarafından duyurulacaktır

Uluslararası İlişkiler Ofisine Bildirilmesi
ERASMUS+

Öğrenim/Staj

Hareketliliği 29 Kasım 2022

Başvuru 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,
3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (bir
akademik yıl için 60 AKTS kredisidir).

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
-

-

-

Erasmus BaĢvuru Formu (https://erasmus.alanyahep.edu.tr/tr/dokumanlar)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Pasaport kimlik sayfası fotokopisi (varsa)
1 adet vesikalık fotoğraf
İngilizce Transkript (Erasmus+ başvurusu sırasında gereken transkript
belgeleri Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğünden
temin edilecektir. Başvuruda bulunacak öğrencilerin Öğrenci İşleri
Müdürlüğünden ayrıca transkript belgesi talep etmeleri gerekmemektedir.)
Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi (Daha önce ulusal ve uluslararası
yabancı dil sınavına giren öğrenciler getirecektir. Alanya Hep Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilecek sınav sonuçları
Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından temin edilecektir.)

BaĢvurular tamamlanarak Uluslararası ĠliĢkiler Ofisine teslim edilir.
Eksik baĢvuru kesinlikle kabul edilmemektedir.
BÖLÜMLERĠN ERASMUS+ ĠKĠLĠ ANLAġMALARI
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
https://erasmus.alanyahep.edu.tr/tr/anlasmalarimiz ’de yer almaktadır.
YABANCI DĠL SINAVI DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE PUAN BARAJI
Alanya HEP Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde Oxford
Placement Test gerçekleştirilecektir.
Sınav, dinleme, okuma ve İngilizce soruların kullanımından oluşur. Her sorunun
yanıtlanması için bir zaman sınırı vardır.
Sınav sonucu B1 düzeyi ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılmaktadır.
Sınava giriş detayları başvuru sahibi öğrencilere duyurulacaktır.
YDYO
tarafında
eşdeğerliği
kabul
edilen
sınav
ve
https://ydyo.alanyahep.edu.tr/tr/hazirlik-programi-muafiyet-kosullari

puanları:

BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
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
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu
sunma
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat
bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe
katılmama
İki hareketlilik türüne birden aynı anda
başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik
türüne azaltma uygulanır)
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:
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)

1Muharip

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

-10 puan

-5 puan

-5 puan

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.

KONTENJANLAR
!!!
HAREKETLĠLĠĞĠN
25
TAMAMLANMASI ġARTIYLA:

MAYIS

2023

FAKÜLTE
İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi –
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Sanat ve Tasarım Fakültesi
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
(lisans ve yüksek lisans)
- İletişim ve Tasarımı
- Sosyal Medya ve Dijital İletişim
- Çizgi Film ve Animasyon
Mimarlık Fakültesi – Mimarlık Bölümü (lisans ve YL)
Mühendislik Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği

TARĠHĠNE

KADAR

ÖĞRENİM

STAJ

0

5

Belirtilen kontenjanlar tahmini olup, bütçe durumuna göre değiĢiklik
gösterebilir.
HĠBE MĠKTARLARI
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
miktarları yaşam standartlarına göre her ülke grubu için ayrı ayrı belirlenmiştir.
Hibe gerçekleştirilen eğitim faaliyetine destek amaçlı olup öğrencinin tüm
masraflarını karşılamaz.
Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri

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

3. Grup Program
Ülkeleri

Aylık Hibe
Öğrenim
(Avro)

Aylık Hibe
Staj
(Avro)

500

600

300

400

ÖNEMLĠ 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, yüksek lisans, doktora) daha önce yararlandığı faaliyet süresi dâhil
hibeli veya hibesiz en fazla toplam 12 ay öğrenim ve/veya staj
hareketliliğinden yararlanabilir.
Hareketliliğe seçildiği halde feragat etmek isteyen öğrenciler, bir sonraki
başvurusunda puan azaltması uygulanmaması için seçildikleri ilan edildikten
sonraki 10 iş günü içinde Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmeleri
gerekmektedir.
Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir
anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
Engelli öğrencilere ilişkin özel ihtiyaç desteği için web sitemizdeki
https://erasmus.alanyahep.edu.tr/tr/ozel-ihtiyac-destegi
sayfasına
bakınız.
Ekonomik açıdan imkanları kısıtlı öğrencilere ilişkin ilave hibe için web
sitemizin
https://erasmus.alanyahep.edu.tr/tr/ekonomik-acidanimkanlari-kisitli-ogrencilere-ilav sayfasına bakınız.
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.
COVID 19 DÖNEMĠ HAKKINDA ÖNEMLĠ BĠLGĠLER



22 Mayıs 2020 tarihi ve E.2600 sayılı Ulusal Ajans’ın yazısında belirtildiği
gibi hareketlilikler sanal başlayabilir ve salgının seyrine göre fiziksel
hareketliliğe evrilebilir veya yine salgının seyrine göre sanal başlayıp sanal
bitebilir.
 Öğrenci hareketliliğinin çevrimiçi başlaması, küresel salgının seyrine göre
çevrimiçi devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu
tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında uygun kabul edilmiştir.
Bu ihtimallere ilişkin hibelendirme şu şekilde olacaktır:
a) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi
hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için
olağan bireysel destek hibesi verilir.
b) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa bireysel destek
hibesi VERİLMEZ. Ancak hareketliliğin fiziksel olarak tamamlanacağı
düşüncesiyle katılımcı tarafından yapılan harcamalar 3.a maddesinin II.
bendine göre karşılanır.
[3.a II: Faaliyete başlanamaması ve daha sonra da gerçekleştirilememesi
halinde, faaliyetin gerçekleştirileceği öngörülerek yapılan ve iadesi
alınamayan harcamalar (seyahat, yurt/kira, vize-sigorta vs.) öğrenciye

c)

d)
e)
f)

ödenir. Öğrencinin daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere
başvurması halinde bu öğrenciler için -10 puan uygulanmaz.]
Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi
tamamlanabilir. 3.c’deki kurallara göre hibe verilir.
[3.c:
I. Katılımcının yurtdışından geri dönmeden, misafir olduğu kurumun
çevrimiçi eğitimine devam ederek faaliyetini tamamlaması halinde
yurtdışındaki faaliyet süresinin tamamı hibelendirilir; ayrıca seyahat, vize,
konaklama vb. ek masraflar ödenmez.
II. Katılımcının yurda dönüş yaparak yurtdışındaki kurumun sunduğu
çevrimiçi eğitimle faaliyetini tamamlaması halinde; fiziksel ve çevrimiçi
eğitimden oluşan toplam faaliyet süresine göre hesaplanan hibesi
sözleşmede belirtilen miktar kadar ödenir. Ayrıca geri alınamayan veya
iptalden kaynaklı ilave seyahat harcamaları yükseköğretim kurumunun hibe
imkânları çerçevesinde katılımcıyla ek sözleşme yapılarak ödenebilir.
III. Faaliyet süresinin sözleşmede öngürülen süreden daha uzun sürmesi
halinde gerçekleşen süreye göre hibe verilmesi üniversitenin KA 103
bütçesinin elvermesi halinde ek sözleşme yapılarak mümkündür. Ayrıca
ilave olarak geri alınamayan veya iptalden kaynaklı ilave seyahat
harcamaları yükseköğretim kurumunun hibe imkânları çerçevesinde
katılımcıyla ek sözleşme yapılarak ödenebilir.
Faaliyetin tamamlandığı bu durumlarda aynı sözleşme dönemi içerisinde
katılımcıya yeniden otomatik hareketlilik hakkı tanınmaz. Ancak
hareketliliğin olağanüstü koşullarda gerçekleştirilmiş olması nedeniyle
katılımcının daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere katılması
halinde kendisine -10 puan uygulanmaz.]
Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır: olağan bireysel destek
hibesi verilir.
Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede alınır: olağan bireysel destek hibesi
verilir.
Kurumsal destek hibesi: ister karma, ister tamamen çevrimiçi hareketlilik
olsun yükseköğretim kurumu kurumsal destek hibesi alır.

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi Kovid-19 süresince haraketlilik
kuralları ve tedbirleri hususunda Türkiye Ulusal Ajansı önerileri ve kuralları
kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu süreçte, değişiklikler tarafımızca
duyurulacak olup ua.gov.tr adresinden de takip etmeniz önerilmektedir.

