YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ (Staj/Öğrenim)
2018-2019 BAŞVURU KILAVUZU




Başvurular, 30 Ekim 2017 – 17 Kasım 2017 arasında ve çevrimiçi sistem üzerinden alınır.
Başvuru, sınav, itiraz vb. işlem tarihleri için, web sayfamızdaki süreç takvimini inceleyiniz.
Başvuru yapabilmek için, bu kılavuzdaki bilgilerin tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Başvuru Koşulları
Koşullarla ilgili açıklamalar için parantez içindeki yönlendirmelere bakınız.


YTÜ’de örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans/ yüksek lisans/ doktora) bir
yükseköğrenim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak
o İngilizce hazırlık ve bilimsel hazırlık öğrencileri başvuru yapamaz.



Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) (bkz. madde 1. Not Ortalaması)
o Lisans öğrencileri için asgari 2.20/4.00
o Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 2.50/4.00



Öğrenim hareketliliği yapılacak yarıyıl/yıl için yeterli sayıda ECTS yükü olması ve faaliyet bitiminde
karşı üniversiteden alınan derslerin bu ders yükü yerine saydırılabilmesi
o Bir yarıyıl için 30 ECTS, bir yıl için 60 ECTS



Mevcut öğrenim kademesi içinde Erasmus+ ve/veya LLP döneminde, yükseköğrenim
faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi
(bkz. madde 2. Faaliyet Türleri ve Süreleri)



Yabancı dil puanı: asgari 50/100 puan
(yapılacak dil sınavı ve kabul edilen sınav türleri için bkz. madde 3.Yabancı Dil Puanı)



Çift anadal öğrencileri tek bir anadaldan başvuru yapabilir.



Öğrencilerin alttan veya kalmış oldukları derslerinin olması, başvuru yapmalarına engel değildir.
Ancak, programdan faydalanmalarını engelleyebilecek kendi bölümlerine ait uygulamaları/
yönetmelikleri dikkate almaları gerekir.



Staj hareketliği için, staj yapılacak kurumdan alınmış uygun ölçütleri taşıyan bir Kabul Mektubunu
Erasmus+ Program Birimine, süreç takviminde belirtilen tarihte iletmeniz gerekir.
(bkz. madde 4. Staj Kabul Mektubu)
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Başvuru Koşulları ile ilgili Açıklamalar
1. Not Ortalaması




Öğrenciler, mevcut AGNO’ları ile başvuru yapacaktır.
o Henüz AGNO’su bulunmayan öğrenciler (1.sınıf 1.dönem öğrencisi, yatay geçiş öğrencisi,
vs.) başvuru yapabilmek için, sisteme, istenen asgari AGNO puanını girebilir.
2017-2018 akademik yılı güz dönemi bittikten sonra, güz dönemi ortalamalarının da eklendiği
güncel AGNO’lar USIS/GSIS üzerinden çekilecektir. Bu aşamada:
o Lisans öğrencileri için asgari 2.20/4.00
o Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 2.50/4.00
Ortalamalarını elde edemeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2. Faaliyet Türleri ve Süreleri
Öğrenim Faaliyeti:



Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası
anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir.
Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için ayrı ayrı geçerli
olmak üzere, aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre olabilir.
Öğrencinin hibe alması ya da almaması, bu kuralı ve süreyi değiştirmez.

Staj Faaliyeti:




Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme
veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma
sürecidir.
Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için ayrı ayrı geçerli
olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve
öğrenim programlarının son sınıflarında mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde
gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun
öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış
olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Öğrencinin hibe alması ya da
almaması, bu kuralı ve süreyi değiştirmez.

3. Yabancı Dil Puanı
Faaliyetten yararlanmak isteyen öğrencilerin asgari 50/100 yabancı dil notuna sahip olmaları gerekir.
Öğrenciler, gerekli dil puanını ibraz edebilmek için aşağıdaki iki seçenekten birini yerine getirmelidir:
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Düzenlenecek Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı’na katılmak:
o Sınava yalnız, çevrimiçi başvuru platformunda Eramus+ Yabancı Dil Sınavı’na gireceği
yönünde işaretleme yapmış ve başvurusunu tamamlamış öğrenciler girebilir.
o Sınavın yeri, tarihi ve katılacak öğrencilerin listesi Erasmus+ Program Birimi sayfasında
ilan edilecektir. Sınava gireceği yönünde başvuru yapan ama listede ismi olmayan
öğrencilerin Birim ile erasmus@yildiz.edu.tr adresi üzerinden iletişime geçmesi gerekir.
o Öğrenciler; sınav günü, belirtilen saat ve yerde, geçerli kimlik kartı ile sınava katılmalıdır.
o Sınavdan alınması gereken asgari not 50/100’dir. Asgari not şartını sağlayamayan
adayların başvuruları reddedilecektir.
o Sınav notları Erasmus+ Program Birimi sayfasında, süreç takviminde belirtilen tarihte ilan
edilecektir. Sınav notlarına itirazı olan öğrencilerin Birim ile erasmus@yildiz.edu.tr adresi
üzerinden iletişime geçmesi gerekir.
o Sınava gireceği yönünde başvuru yapan bir öğrenci, sonradan bu tercihini değiştiremez.
Düzenlenecek sınava giremeyecek öğrenciler için, 11.12.2016 tarihinde yapılan Erasmus+ Yabancı
Dil Sınavı, son üç yıl içinde alınmış YDS, YÖKDİL veya 22.01.2016 tarihli ÖSYM Denklik Tablosunda
yer alan program ülkeleri dillerine ait sınavlardan 50/100 puana denk gelen skorlarını kullanmak:
o Denklik Tablosu için bakınız:
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf
o Öğrenciler, yukarıda belirtilen sınavlardan hangisini kullanacaksa, o sınavı belirtip
skorunu da çevrimiçi başvuru platformunda ilgili alana yazmalıdır.
o Geçerli dil sınavı skoru bilgisini kullanarak başvuru yapan bir öğrenci, skorunu başka bir
dil sınavıyla değiştiremez veya düzenlenecek Eramus+ Yabancı Dil Sınavı’na giremez.

4. Staj Kabul Mektubu









Staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin takvimde belirtilen tarihlerde staj yapmak
istedikleri kurumlardan alınmış, üzerinde olması gereken minimum bilgileri içeren ve Bölüm
Koordinatörü tarafından onaylanmış bir kabul mektubunu Erasmus+ Program Birimine teslim
etmeleri gerekmektedir. (Kabul Mektubu Kriterleri) Zamanında getirilmeyen kabul mektupları
daha sonraki bir tarihte kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Kabul mektubunun temin edilmesi zaman alabildiğinden, bir an önce ilgili kurum/işletmelerle
iletişime geçilmesi tavsiye edilmektedir.
Kabul mektubu ilgili kurumun antetli kağıdı (kurum iletişim bilgilerini içeren) kullanılarak
düzenlenmelidir. Üzerinde mutlaka staj danışmanının (mentor) adı-soyadı, imzası, kaşesi, mührü
olmalıdır. Ayrıca stajın başlangıç-bitiş tarihi ile kısaca stajın içeriği de yer almalıdır.
Staj yapacağınız yerler Erasmus program ülkeleri olmak koşuluyla, istediğiniz bir ülkede alanınızla
ilgili herhangi bir kurum, kuruluş veya üniversite olabilir. Avrupa Birliği Kurumları ve AB ajansları,
AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar, misafir olunan ülkedeki ulusal
diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi) staj hareketliliği için uygun değildir.
Staj hareketliliği faaliyet süresi 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Derslere devam etmeniz gereken
bir tarih aralığında staj yapmanız mümkün değildir. Tarih aralığınıza bu süreleri göz önünde
bulundurarak karar vermelisiniz.
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Çevrimiçi Başvuru




Başvuru linki: www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr
Başvuru tarihi: 30 Ekim 2017 – 17 Kasım 2017
Başvuru adımları için görsel başvuru kılavuzuna bakınız. Görsel Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.



Sisteme giriş için USIS/GSIS kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanmalısınız. Kullanıcı adınızı ve/veya
şifrenizi hatırlamıyorsanız, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişime geçiniz.
Başvurunuzun geçerli sayılması için, sistemdeki ”Başvuru işlemini tamamla” butonu ile
sonlandırılması gerekir. Sonlandırılmayan başvurular geçersizdir.
Her faaliyet türü için (öğrenim ya da staj) ayrı bir başvuru formu doldurmalısınız.
Başvuru sırasında gireceğiniz yabancı dil puanı bilgisi için bkz. madde 4.Yabancı Dil Puanı






Erasmus+ Program Birimi, çevrimiçi başvurulardan oluşan bir listeyi süreç takviminde belirtilen
tarihte web sayfasında ilan edecektir. Adınız listede yer almıyorsa, Birimle erasmus@yildiz.edu.tr
adresi üzerinden, çevrimiçi başvuru formunuzu da e-postaya ekleyerek iletişime geçiniz.

Değerlendirme
Erasmus+ Program Birimi, aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre, başarı sıralaması hazırlayarak
süreç takviminde belirtilen tarihte web sayfasında bir liste yayınlayacaktır ve yine süreç takviminde
belirtilen tarihlerde başarı sıralamasına yapılan itirazları alacaktır:
Akademik başarı düzeyi (AGNO)

%50 (100'lük sistem)

Yabancı dil puanı

%50 (100'lük sistem)

Şehit ve gazi çocukları (belgelendirmek koşulu ile)

+15 puan

Özel ihtiyaç sahibi öğrenciler (belgelendirmek koşulu ile)

+10 puan

Daha önce aynı öğrenim kademesinde yararlanılan hibeli veya hibesiz
her faaliyet için

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Daha önce faaliyet gerçekleştirmek üzere seçildiği halde, tanınan süre
içinde feragat bildiriminde bulunmayan öğrenciler

-5 puan

Aynı dönem iki faaliyet için başvuran adaylar (Hangi faaliyet türünden
puan kesintisi yapılacağı konusunda öğrenciden dilekçe alınacaktır.)

-10 puan
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Anlaşmalı Olunan Kurumlar



YTÜ’nün hangi kurumlarla anlaşmalı olduğunu görmek için Erasmus+ Program Birimi’nin web
sayfasındaki İkili Anlaşmalar bölümünü inceleyebilirsiniz.
Aşağıdaki linklerden de fakülte bazında anlaşmalı olunan kurumlar görüntülenebilir:
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Eğitim Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İnşaat Fakültesi

Kimya-Metalürji Fakültesi
MYO (İktisadi ve İdari Programlar)
Makine Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Üniversite Tercihleri ve Yerleştirme






Öğrenim hareketliliği için, başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerden, süreç takviminde belirtilen
tarih aralığında çevrimiçi sistem üzerinden tercihler alınacak ve başarı sırasına göre otomatik
yerleştirme yapılacaktır. Yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin listesi web sayfasında
yayınlanacaktır.
Öğrenciler, üniversite tercihlerini yapmadan önce, bölümünün Erasmus anlaşmalarını Erasmus+
Program Birimi web sayfasından incelenmelidir:
o Anlaşmalı olunan kurumun eğitim dili İngilizce olmayabilir ve öğrencilerden başka bir
dilde yeterliliklerini gösteren dil sertifikası isteyebilir. Üniversitelerin eğitim dillerini
araştırmak öğrencilerin sorumluluğundadır.
o Anlaşmalı olunan bölüm, YTÜ’de öğrencinin öğrenim gördüğü bölümle tamamen aynı
bölüm olmayabilir. Ancak, gerekli ECTS yükünü karşılayacak ders bulmak öğrencilerin
sorumluluğundadır. Bu nedenle, tercih yapmadan önce, ilgili kurumun Erasmus web
sayfasını incelenmeli ve Erasmus öğrencilerine sunulan dersler hakkında bilgi alınmalıdır.
o Tercih edilecek kurumun başvuru şartlarını incelemek öğrencinin sorumluluğundadır.
Tercih ettiği kurumun başvuru şartlarını sağlayamayan öğrenciler, ilgili kurumdan kabul
alamayabilir.
o Tercihler yapılmadan önce, öğrenciler tercihinin uygunluğu için, bölüm koordinatörleriyle
iletişim halinde olmalıdır. Bölüm koordinatörleri listesi için bakınız:
http://www.eu.yildiz.edu.tr/sayfa/8/Erasmus+-Bölüm-Koordinatörleri---Erasmus+-StajKomisyonları/118
Staj hareketliliği yerleştirmeleri ise Erasmus+ Bölüm Koordinatörü onayı ile getirilen kabul
mektupları üzerinden Erasmus+ Program Birimi tarafından yapılacak ve takvimde belirtilen
tarihlerde nihai öğrenci listeleri web sayfasında yayınlanacaktır.
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Hibe







Erasmus+ öğrencisi olmaya hak kazanmak, hibe alınacağını garanti etmemektedir.
Ulusal Ajans tarafından, ilgili akademik yıla ait hibenin YTÜ’ye aktarılmasının ardından, Erasmus+
Program Birimi, hibe almaya hak kazanan öğrencilerin listesini yayınlayacak ve değişiklik olması
halinde listeyi güncelleyecektir.
İsteyen öğrenciler, hibe hakkından feragat edebilir.
Aylık hibe miktarları aşağıdaki tablodan incelenebilir.
Hibe hakkında güncel ve detaylı bilgi için lütfen Erasmus+ Program Birimi web sayfasında bulunan
Hibe Bilgilendirme bölümüne bakınız.

Hayat
pahalılığına
göre ülke
grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe
Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe
Staj
(Avro)

1. Grup
Program
Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn,
Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

500

600

2. Grup
Program
Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti,
Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya,
Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg,
Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya,
Türkiye

400

500

3. Grup
Program
Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan,
Letonya, Litvanya, Malta, Polonya,
Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400

Faydalı Linkler





Erasmus+ Program Birimi : www.eu.yildiz.edu.tr
Avrupa Komisyonu/Eğitim: www.ec.europa.eu/education
Ulusal Ajans : www.ua.gov.tr
Erasmus Student Network (ESN) : www.esn.org
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