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Erasmus+  Personel Hareketliliği 

 Ders Verme   (1 hafta) 

 

 Eğitim Alma    (1 hafta) 

 



Erasmus+  Öğrenci Hareketliliği 

 Öğrenim    (3 – 12 ay) 

 

 Staj             (2 – 12 ay) 



 Başvuru :  2007            
 Gerçekleştirme: 
    2008  Öğrenci Eğitim / Personel Hareketliliği  
   2010-2011  Staj  
 
İkili Anlaşma sayısı              2008 :  12          2018 :  62   
 
Personel hareketliliği          2008 :   7 kişi                        2017 :  19 kişi  
 
 

                                     BILATERAL ( İKİLİ ) ANLAŞMA  
 
Düzce Üniversitesi ya da karşı üniversiteden gelen talepler 
doğrultusunda ve hocalarımızın ders uyumunu onaylaması 
durumunda Ulusal Ajans’ın uygun gördüğü ikili anlaşma formunun 
doldurulmasıyla tamamlanan süreçtir. İkili anlaşma form örneği şu 
şekildedir… 
 
 

Düzce Üniversitesi Erasmus Programı  
 



  
 

Düzce Üniversitesi Erasmus+ Programı  
 







 Koordinatörlük  ilana  çıkar 
 
Duyuru:      DÜ Ana sayfası – Dış İlişkiler web sitesi 
 
 Belirtilen tarihlerde başvuru Dış İlişkiler Ofisine yapılır.              
    
 Öğrenci Hareketliliği: 
 Öğrencilerin seçim kriterlerinde  
  Not ortalamasının en az 2,20 olması ve  
  Yabancı Dil Sınavında en az 60 (B1 Düzeyinde) puan gerekir.  
                  Yabancı Dil Sınavı Hakime Erciyas Yabancı Diller YO tarafından 
yapılır. 
 
 Personel seçimleri DÜ Erasmus+ Yönergesinde belirtilen kriterlere  göre 

puan sıralamasıyla yapılır.  
 
 Başvurular Erasmus+ Komisyonu tarafından değerlendirilip  
gidecek öğrenci ve personeller belirlenir. 
 
 

 
 
 

Erasmus+ Öğrenci ve Personel Başvuruları 



 

    Öğrencilerin gerekli evraklarının hazırlanması 
aşamasında Bölüm Koordinatörleri ve Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğü iletişim halinde olmalıdır. 

 
Bölüm Koordinatörleri : 
 
Öğrenim/Staj Anlaşması (Learning Agreement) 

hazırlanması  
 imzalanması 
ders eşleştirilmesi / Staj içeriğinin uygunluğu 
eşleştirilen dersler için Yönetim Kurulu Kararı 

alınması aşamasında aktif rol üstlenir. 
 

 
 

Erasmus+ Öğrenci ve Personel Başvuruları 



 
 
 

Erasmus+ Başvuruları Nasıl Olur? 
 



Hareketlilik öncesi 
 Nomination ( Karşı üniversiteye bildirim )   yapılması. 
 LA imzalanması  
 Sigorta yapılması / Vize alınması 
 Hibe sözleşmesi imzalanması / Ödeme yapılması 
Hareketlilik sırasında  
Ders değişikliği gerekirse:  
Öğrenim Anlaşmasının değişiklik kısmının (During 

Mobility) imzalanması  
Değişen  dersler için Yönetim Kurulu Kararı alınması  
Hareketlilik Sonrası 
 Karşı Üniversiteden gelen transkriptteki derslerin 

sayılması 
 Yönetim Kurulu Kararı alınması  
 YKK’nın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve    

Koordinatörlüğümüze iletilmesi  
 
 
 
 



 

                      KONSORSİYUMLARIMIZ 



AKADEMİK TANINMA 
 
 Yükseköğretim kurumu, yurtdışında geçirilen öğrenim dönemine tam tanınma 

sağlamakla yükümlüdür.  
 
Tam Tanınma : 
Öğrencinin öğrenim/staj anlaşmasında yer alan derslerin/stajın misafir kurumda alınması ve 

başarılı olması durumunda bu derslerin/stajın  
 orijinal isimleri, kredileri ve notları ile transkriptleri ve Diploma Eki’nde de yer alması,  
 genel not ortalaması hesaplamasına dâhil edilmesi  
 Diploma Eki’nde açık bir şekilde, öğrencinin Erasmus+ kapsamında hareketlilikten 

faydalandığının belirtilmesi gerekmektedir.  
 
Ayrıca transkript ve Diploma Eki’nde hangi derslerin Erasmus+ kapsamında alındığı anlaşılır 

bir şekilde gösterilmelidir.   



  

Percentage  

  

ECTS 

Grades 

  

Grade Points 

  

Definition 

90-100 A 4.00-3.50 Excellent 

80-89 B 3.49-3.00 Very Good 

60-79 C 2.99-2.50 Good 

55-59 D 2.49-2.25 Satisfactory 

50-54 E 2.24-2.00 Sufficient 

40-49 Fx 1.99-1.50 Fail 

39-0 F 0 Serious Fail 



 
  Kendi kurumunda alacağı derslerin toplam kredisi: 30 AKTS 

 

 

  Derslerin hepsi 5. yarıyıl dersi  

 

 

 Yurtdışında alınan derslerin toplam kredisi: 30 AKTS  

 

 

 Öğrenci bütün derslerden başarılı olarak dönüyor.  
 
 

Kaynak: 16 Nisan 2018 Ulusal Ajans Öğrenci Hareketliliğinde Tanınma Konulu Çalıştayı Sunumları – (Prof.Dr.Süheyla ATALAY Ege Üniversitesi) 

 

DURUM 1: İDEAL DURUM 



Birçok klüp ve topluluk ile çalışma 
yapabilir, organizasyonlarda rol 
alabilir, yepyeni arkadaşlıklar, 
dostluklar kurabilirsiniz. 
 



Tamamen yabancı bir ortamda 
kendi başınıza ayakta kalmayı 
öğrenecek, farklı kültür, farklı 
dil, din, gelenek sahibi insanlarla 
iletişim kuracak, yabancı dilinizi 
geliştirecek, sosyalleşme fırsatı 
bulacaksınız. 
 



Kuracağınız iyi diyaloglar ve 
derslerde göstereceğiniz başarı 
sayesinde gerek üniversitede 
gerekse orada kurduğunuz 
arkadaşlıklar sayesinde değişik 
kariyer fırsatları yakalayabilirsiniz. 
 



ECTS NEDİR? 
(AKTS) 



 
 





 
 





 

 

 













 

                     SIK KARŞILAŞILAN DURUMLAR 

 Öğrencinin dil seviyesi yetersiz ise bu anlaşma iptaline kadar gidebilen bir 
sorundur. Dil seviyesinin yeterli olması hem öğrenciyi hem de 
üniversitemizin prestijini korur.  

 Ders içerikleri konusunda Dış İlişkiler Koordinatörlüğü yetkin değildir, ders 
içeriklerinin uygunluğunu kontrol etmek akademik birimlerin 
sorumluluğundadır. 

 Learning Agreement’a atılan imza Ulusal Ajans tarafından esas kabul 
edilmektedir. LA’daki ders eşleştirmelerine mutabık kalınarak Yönetim 
Kurulu Kararı alınır. 

 Öğrenciler üniversite tercihi yaparken bölüm isimlerinin uygunluğundan 
ziyade ders içeriklerinde %70 uygunluk aranması yeterlidir. 

 Anlaşma kazandırma ya da anlaşma genişletme konusunda hocalarımızın 
desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla hareketlilik gerçekleştirmek 
isteyen hocalarımıza anlaşma kazandırmaları ya da genişletmeleri halinde   
+ puan verilmektedir. 



a 

Çalıştaya katılımınız için teşekkür eder,   

  birlikte verimli işbirlikleri yapacağımız 

    bir akademik yıl geçirmemizi dileriz.  

 

           Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 


