
Konu :
 
2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Nihai Hibe Dağıtımına ilişkin kararlar:
 

1. Hibeli olarak Öğrenim Hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere, faaliyet sonunda karşı kurumdan
almış oldukları ve AB Ofisine teslim etmiş oldukları transkriptlere göre en az 1 dersten başarılı
olmaları  durumunda  hibelerinin  ikinci  taksiti  olarak,  gerçekleştirdikleri  faaliyet  süresine  göre
toplam hak ettiği hibesinin yaklaşık %20’sine tekabül eden miktarın tamamının ödenmesine,

 
2. Hibeli olarak Öğrenim Hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere, faaliyet sonunda karşı kurumdan

almış oldukları ve AB Ofisine  teslim etmiş oldukları  transkriptlere göre hiçbir dersten  başarılı
olamayanların  gerçekleştirdikleri  faaliyet  süresine  göre  hak  ettikleri  hibenin  %80’ine  karşılık
gelen kısmın  kendilerinde  bırakılması  şartıyla,  geri kalan  %20  hibesinin  ödenmemesine  ve  ilk
taksitle birlikte ödenmiş olması halinde iadesinin istenmesine,

 
3. Bir dönem hibeli bir dönem hibesiz şekilde faaliyetini gerçekleştiren öğrencilerimizin, öğrenim

gördükleri toplam sürenin %80’ine karşılık gelecek kısmının kendilerine ödenmesine,
 

4. Hibesiz  olarak  Öğrenim  Hareketliliği  gerçekleştiren  öğrencilere,  faaliyet  sonunda  karşı
kurumdan  almış  oldukları  ve  AB  Ofisine  teslim  etmiş  oldukları  transkriptlere  göre  en  az  1
dersten başarılı olmaları durumunda Erasmus Programından 1 dönem yararlanmış öğrencilere 90
günlük, 2 dönem yararlanmış öğrencilere ise 150 günlük hibe ödenmesine,

 
5. Hibesiz olarak Öğrenim Hareketliliği gerçekleştiren öğrencilere faaliyet sonunda karşı kurumdan

almış  oldukları  ve  AB  Ofisine  teslim  etmiş  oldukları  transkriplere  göre  hiçbir  dersten  başarılı
olamayanların ise sıfır hibeli olarak Erasmus Programını tamamlamış olmalarına,

 
6. Hibesiz  olarak  Staj  Hareketliliği  gerçekleştiren  öğrencilere,  faaliyet  sonunda  karşı  kurumdan

almış oldukları ve AB Ofisine teslim etmiş oldukları sertifikalarında başarılı olmaları durumunda
maksimum  90  gün  olmak  koşulu  ile  gerçekleştirdikleri  faaliyet  süresi  boyunca
hibelendirilmesine,

 
7. Hibesiz  olarak  Staj  Hareketliliği  gerçekleştiren  öğrencilere,  faaliyet  sonunda  karşı  kurumdan

almış  oldukları  ve  AB  Ofisine  teslim  etmiş  oldukları  sertifikalarında  başarılı  olmamaları
durumunda, gerçekleştirdikleri faaliyet süresi için hibe verilmemesine,
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durumunda, gerçekleştirdikleri faaliyet süresi için hibe verilmemesine,

 
8. Hibeli  veya  hibesiz  Staj  hareketliliği  gerçekleştiren  öğrencilere,  faaliyet  sonunda  AB  ofisi

tarafından belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemeleri ve Erasmus+ kuralları dışında hareket
etmeleri durumunda, gerçekleştirdikleri faaliyet süresi için hibe verilmemesine, %80 ilk taksit ile
birlikte ödenmiş ise iadesine,               

 
karar verilmiştir.
 
 

e-imzalıdır
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