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Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri

• Öğrenim Hareketliliği

• Staj Hareketliliği

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim 
kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. 
Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim 
gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.



Hibeler yurtdışında yalnızca 
aşağıdaki faaliyetler için verilir: 

• Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim 
kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan, tez hazırlıklarını 
da içeren (fakat öğrenim programını oluşturan araştırma çalışmaları dışında 
kalan araştırma ödevleri ve harici araştırma çalışmalarının dahil olmadığı), tam 
zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmaları, 

• Yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin öğrenim programının bir parçası 
olarak tanınan zorunlu veya isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecek tam zamanlı 
stajlar.

Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını 
(kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme 
Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir.

Tam zamanlı staj, öğrencinin faaliyet süresi boyunca tam mesai günü esasına 
göre yaptığı stajdır. 



Öğrenim Hareketliliği
• Bu hareketlilik faaliyeti, Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi ve 

Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları 
çerçevesinde gerçekleştirilir. 

• Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir 
bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki 
yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet 
süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı 
akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila12 ay arasında bir süre 
olabilir. 

• Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve 
mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden 
yararlanamaz. 

• Öğrencilerin bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik 
yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem 
için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere 
gönderilmesi beklenir.



Öğrenci Seçimi
• Hareketliliğe katılacak öğrenciler, yükseköğretim kurumu tarafından 

yapılan seçimle belirlenir. Yükseköğretim kurumu tarafından öğrenci 
seçim takvimi belirlenir; seçim yapılacağı ilan edilir ve belirlenen son 
başvuru tarihine kadar başvurular alınır. 

• Seçimler, öğrenim ve staj hareketliliği için ayrı ayrı yapılır. Her bir faaliyet 
için fakülte/bölüm bazında önceden belirlenen kontenjanlar için 
öğrenci seçimi gerçekleştirilir ve her bölüm için ayrılan asil ve yedek 
kontenjanlar başvuru ilanında belirtilir. 

• Seçim, her fakülte/bölüm için kontenjan dahilinde en yüksek puanı 
alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır. Puan sıralaması 
sonrasında yerleştirmeler, yüksek puan alan öğrencilerin yerleşmek 
istedikleri kurum tercih sıralamaları gözetilerek yapılır. 



Asgari Şartlar
Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları 
sağlamaları gerekmektedir: 

• Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin 
herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci 
olması, 

• Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 
2.20/4.00 olması. İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik 
not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

• Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması 

• Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) 
döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni 
faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 



Seçim
Ölçütleri



Hibe Miktarları
• Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca 

yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına 
yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin 
faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, 
yalnızca katkı niteliğindedir.



Cevrimiçi Dil Desteği (OLS)
• Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler 

için Avrupa Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. 

• Çevrimiçi dil desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe 
bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir: 

• Çocuklarının gelişim göstermelerini istedikleri alanları açıklamalarını sağlayın.

• Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, 
faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı 
olmak üzere, OLS sistemi üzerinden iki adet sınav olurlar.

• Dil sınavına girdikten sonra öğrenciler, sınav sonuçlarına göre kendilerini 
yetersiz bulmaları halinde veya yükseköğretim kurumlarının önerisiyle, 
faaliyetlerine başlamadan önce kendi isteklerine bağlı olarak çevrimiçi dil 
kurslarına katılabilirler. 



Belgeler
Her bir öğrenci 
dosyasında, 
gösterilen 
belgelerin mutlaka 
bulunması 
gerekmektedir.
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