
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ  
ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM 
HAREKETLİLİĞİ GİDEN ÖĞRENCİ 

BİLGİLENDİRME PAKETİ 

ERASMUS + 

 



• Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği 
tarafından eğitim ve gençlik alanında 
2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan 
Hayat boyu Öğrenme ve Gençlik 
Programlarının 2014-2021 yılları arasında 
uygulanacak olan  yeni programdır.  



• Öğrencilere; yükseköğretimin ilk yılındaki 
öğrenciler hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde Program Ülkeleri üniversitelerinde 3-
12 ay arası eğitim imkanı ve desteği sağlar. 

 

•  2015-2016 eğitim dönemi kapsamında öğrenci 
öğrenim hareketliliği faaliyeti, 1 Haziran 2015 - 
30 Eylül 2016 dönemleri arasında 
gerçekleştirilecektir. 



BAŞVURU 
KRİTERLERİ 



1. Ege Üniversitesi tam zamanlı öğrencisi olmak 
(lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi 
olabilir). 
Tam   zamanlı   öğrenci,   henüz   diploma/derecesi
nin   gerektirdiği  çalışmalarını (kredilerini) 
tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 AKTS kredisi 
karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir. 
Üniversitedeki ilk yılını tamamlamış olmak (birinci 
sınıf öğrencileri başvuru yaparak ikinci sınıfta 
programdan faydalanabilirler) 

2. Ağırlıklı not ortalamasının 2,20/4,00 olması (lisans 
öğrencileri),  

3. Ağırlıklı not ortalamasının 2,5/4,00 olması 
(lisansüstü öğrencileri), 

 



4. Erasmus+ Programı çerçevesinde 2015-2016 akademik 
yılı itibariyle Erasmus programından faydalanacak 
öğrenciler, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden 
(öğrenim+staj) bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim 
kademesinde (lisans, yükseklisans ve doktora 
düzeylerinde)  toplam 12 aya kadar hibe alabileceklerdir. 

   

Fakültemizin anlaşmalı olduğu kurumlarda hibe 
süresi 3-5 ay arasında değişmektedir.  



5. İsteyen öğrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi 
olabilirler.  

Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla birlikte genel 
değerlendirmeye (başvuru ve seçim) tabi tutulur, hibeli 
Erasmus öğrencileriyle ayni süreçten geçerler ve 
kurumlararası anlaşma (inter-institutional agreement) 
kontenjanları dahilinde bu değişimden 
faydalanabilirler. 

 

6. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış 
olduğu en son transkript kullanılır. 



GİDİLECEK ÜNİVERSİTE 
NASIL BELİRLENİYOR? 



• Ege Üniversitesi’nin öğrenci değişimini içeren 2015-
2016 Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional 
Agreements) ve Öğrenci Kontenjanları  Kurumlararası 
Anlaşmalar 2015-2016  Öğrenim Hareketliliği başlığı 
altında yayınlanmaktadır ve başvuru formunuzda bu 
üniversiteler arasından tercih ettiklerinizi belirtmeniz 
istenmektedir. 

 

• Fakülte/Bölüm/Yüksekokul veya Enstitünüzün 
Kurumlararası Anlaşma (inter-institutional agreement) 
yapmış olduğu üniversitelere 3-12 ay 
süreyle  gidebilirsiniz.  
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Fakültemizin Erasmus Programı İkili Anlaşma 
Yaptığı Okullar ve Ülkeler (2014-2021) 

 



Üniversite 

Sorumlu Öğretim 

Üye/Elemanı 

Dil Kriteri Süre Kontenjan 

Universitat de Girona Arş. Gör. Sadık Hançerlioğlu 

(Gelen Öğrenci) 

Arş.Gör. Gizem Beycan Ekitli 

(Giden Öğrenci) 

B1 düzeyinde İngilizce 

B1 düzeyinde 

İspanyolca 

  

3 ay 

  

2 öğrenci 

Metropolitan University 

College 

Arş. Gör. Ege Miray Eyrenci B2 düzeyinde Danca 

B2 düzeyinde İngilizce 
5 ay 2 öğrenci 

Prof. Dr. Assen Zlatarov 

University 

Arş. Gör. Burcu Ceylan B1 düzeyinde İngilizce 

B1 düzeyinde 

Bulgarca 

5 ay 2 öğrenci 

Transılvanıa University of 

Brasov 

Arş. Gör. Ayşe Akbıyık  B1 düzeyinde İngilizce 

B1 düzeyinde 

Rumence 

5 ay 2 öğrenci 

Comenius University İn 

Bratislava 

Arş. Gör. Gülçin Özalp 

Gerçeker 

B1 düzeyinde 

Slovakça 

B1 düzeyinde İngilizce 

10 ay 2 öğrenci 

Primorska University 

Arş. Gör. Nurdan Tuğçe 

Günal 

B1 düzeyinde İngilizce 

B1 düzeyinde 

Slovence  

5 ay 2 öğrenci 

HauteEcole Leonardo da 

Vinci InstParnasse ISEI 

Arş. Gör. Özüm Erkin Balyacı 

(Giden Öğrenci) 

Arş. Gör. Aliye Okgün Alcan 

(Gelen Öğrenci) 

  

B1 düzeyinde 

Fransızca 

  

6 ay 

  

2 öğrenci 

Savonia University of 

Applied Sciences 

Arş. Gör. Merve Gümüş 

Dalgıç 

  

B2 düzeyinde İngilizce 6 ay 2 öğrenci 



VERİLECEK ERASMUS HİBESİ NE 
KADAR OLACAKTIR ? 



Hayat pahalılığına 
göre ülke türleri 

Hareketlilikte Misafir Olunan 
Ülkeler 

Aylık Öğrenci 
Öğrenim Hibesi (€) 

1. Grup Program 
Ülkeleri 

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

  
500 

2. Grup Program 
Ülkeleri 

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

 
 

400 

3. Grup Program 
Ülkeleri 

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

 
300 



• Erasmus hibe miktarı, gidilen süre (ay) ile gidilen ülke için 
yukarda belirtilen aylık hibe miktarının çarpılması ile 
hesap edilir.  

 

• Örnek:  
Gidilen Ülke : Slovenya  
Faaliyet Süresi : 4 
Erasmus Hibesi : 4 x 400 = 1600 € 

 



• Süreler ve Hibe Ödemeleri 
Asgari süre, 3 tam aydır (90 gün) ve faaliyet süresinin kesintisiz 
gerçekleşmesi gerekmektedir. Yani öğrencilerin faaliyetlerinin 
geçerli sayılması için 3 tam ayı doldurmaları zorunludur. Örnek: 
23 Mart 2015-22 Nisan 2015 
14 Ocak 2015-13 Nisan 2015 
21 Haziran 2015-20 Eylül 2015 
 

• Ödemeler Avro cinsinden yapılır.  



• Seçilen öğrencilerle hesaplanan azamî hibe miktarını içeren 
Öğrenme Hareketliliği Sözleşmeleri imzalanır.  

• Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce 
tahminî olarak hesaplanır.  

• Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler 
tekrar belirlenir. Sözleşmede belirlenen azamî tutara ilişkin 
ödemeler iki taksitte yapılır:  
 1- İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine   

                 göre hesap edilen toplam hibenin %80’i ödenir.  
 2- İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye  verilen 

                “katılım belgesi”nde ve pasaport giriş/çıkış  tarihlerinde  

                 yer alan kesin gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı ve  

                  sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak  

                 yapılır.  

• Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin 
hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.  



• Öğrenim anlaşmasında belirlenen ders programının ECTS 
(AKTS) kredisinin üçte ikisinde başarılı olamayan öğrencinin 
kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya 
yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. 

 

• Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine 
devam etmedikleri, sınava girmedikleri ve öğrenci olarak 
yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine 
getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen 
öğrencilerin faaliyet süreleri için hesaplanan toplam hibelerinin 
% 20’si kesinlikle ödenmez. Toplam hibede %20’den daha fazla 
kesinti yapılıp yapılmaması konusunda karar yükseköğretim 
kurumuna aittir. 
 



• Öğrencinin faaliyet süresinin uzatılmasını istemesi halinde 
talebi, öğrencinin Fakülte/Bölüm/Yüksekokul ve Enstitü 
yetkilileri tarafından değerlendirilir.  

• Gidilen üniversitenin onayı ve öğrencinin akademik 
durumunun da uygun olmasına bağlı olarak süre uzatımı 
yapılması mümkündür, fakat zorunlu değildir.  

• Sürenin uzatılması yalnızca mevcut akademik yıl süresi 
içerisinde gerçekleşebilir.  

• Süre uzatması gerçekleştirilmesi için aşağıdaki şartların 
sağlanması gerekir:  
• 1.   Anlaşma ve gerekli düzeltmelerin mevcut planlanan faaliyet 

süresi bitmeden en az 1 ay önce tamamlanması 

• 2.   Uzatılan sürenin mevcut dönemi aralıksız takip etmesi 
(tatiller ve dönem araları aralık olarak kabul edilmez.) 

• 3.   Uzatılan süre 30 Eylül 2016 tarihinden (veya içinde bulunulan 
akademik yılın bitiminden) sonraya sarkamaz. 

 



• Erasmus hareketlilik faaliyetine katılan öğrenciler 
yurt dışında öğrenim gördükleri Erasmus 
öğrenciliği süresi zarfında, halihazırda aldıkları 
yükseköğretim bursları ve kredileri almaya 
devam ederler. 



 
BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 



• Erasmus Öğrencisi Başvuru Formu’nu istenen ek belgelerle 
birlikte son başvuru tarihine  kadar (genellikle Mart ayı 
içerisinde) Fakülte Erasmus Koordinatörüne teslim ediniz. 

• Ege Üniversitesi’nin öğrenci değişimini içeren 2015-2016 
Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) ve 
Öğrenci Kontenjanları Kurumlararası Anlaşmalar 2015-2016 
Öğrenim Hareketliliği başlığı altında yayınlanmaktadır ve 
başvuru formunuzda bu üniversiteler arasından tercih 
ettiklerinizi belirtmeniz istenmektedir.  

• (http://eu.ege.edu.tr/detay.php?lid=1&SayfaID=1501&cat=det
ails) Bu internet adresinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 
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ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME  VE 
SEÇME İŞLEMLERİ 

 



 

 • Öğrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri,  Ulusal Ajans  tarafından 
belirlenen seçim kriterlerine göre gerçekleştirilmektedir.  

• Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan 
öğrenciler arasından, Ulusal Ajans  tarafından ilan edilen 
değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların 
en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.  

• Öğrencilerin puan sıralaması, birimlere  ayrılan kontenjanlara göre 
ilgili birim içerisinde yapılır. 

• Öğrenci Değerlendirme ve Seçme İşlemleri, Fakülte (veya Bölüm ) ve 
Yüksekokullarımızda Erasmus değişimi için oluşturulan Komisyonlar 
tarafından yürütülecektir.  

• Başvurular değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre 
aşağıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanacaktır: 
 Akademik başarı düzeyi                                  : % 50  
 Dil seviyesi                                                         : % 50  
 



• Erasmus değişimine başvuran 
öğrencilere yönelik olarak 
Yabancı Diller Bölümü tarafından 
ERASMUS YABANCI DİL YAZILI 
SINAVI yapılacaktır. Yabancı Diller 
Bölümü tarafından yapılacak 
Erasmus Yabancı Dil Yazılı 
Sınavına katılmak ZORUNLUDUR.  

Lisans öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 
üzerinden 60 veya daha yüksek not alınması gerekir. 
 
Lisansüstü öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 
üzerinden 70 veya daha yüksek not alınması gerekir.  



• Erasmus değişimine başvuran  öğrencilerin Yabancı Dil 
Notu, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Erasmus 
öğrencilerine yönelik yapılacak sınavın % 75’i ve 
Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü tarafından yapılacak 
Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının % 25’ i 
alınarak belirlenecektir.  

 

• Ancak gidilecek üniversitenin eğitim dili İngilizce değilse, 
ve öğrenci bu dili bildiğini kanıtlarsa bu durumda  Yabancı 
Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının % 12.5 i, diğer dil 
bilgisinin %12.5 i alınarak belirlenecektir.  



• Yabancı Dil Sınavından geçerli bir not alan öğrenci Ege 
Üniversitesi'nin aday Erasmus öğrencisi koşulunu 
sağlayacaktır.  

 

• Ancak aday öğrencinin aynı zamanda gideceği 
üniversitenin de başvuru şartlarını sağlaması 
gerekmektedir. Bu şartlardan bir tanesi ve en 
önemlilerden olanı Dil Sertifikasıdır. Son yıllarda hemen 
hemen tüm anlaşmalı üniversitelerimiz dil sertifikası talep 
etmektedir. Bu sertifikalar genelde üniversitelerin eğitim 
verdiği dillerde olmaktadır. Örneğin bir İspanyol 
Üniversitesi B1 veya B2 düzeyinde İspanyolca sertifika 
isteyebilmektedir. 



• Fakültemizin eğitim programı gereği öğrenci 
başvurularında 3. sınıf öğrenciler 
seçilmektedir.  

• Öğrenci değişimi 4. sınıf bahar döneminde 
olup 6 intörn dersinden ilgili üniversitenin 
programına uygun olan ve en az 24 (ECTS) 
krediyi oluşturabilecek dersler seçilerek 
eşleştirme sağlanmaktadır.  



TEŞEKKÜR EDERİZ 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 
DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ 

 

 

Erasmus + Değişim Programı Koordinatörü:  

Doç. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN 

aynur.uysal@ege.edu.tr  
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