T.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
ERASMUS+ PROGRAMI
2016/2017 AKADEMİK YILI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLANI
Yükseköğretimde 2014-2020 yılllarında tüm programlar Erasmus+ başlığı altında birleşmiş ve hareketlilik türleri
sınıflandırılmıştır.
Erasmus+ KA 1 (Key Action One) veya AE 1 (Ana Eylem 1); Yükseköğretimde öğrenci ve personel hareketliliği
olarak geçmektedir. Üniversitemiz adına çıkılan bu ilan yalnızca Öğrenci Öğrenim Hareketliliğini
kapsamaktadır. Söz konusu ilan 1 Haziran 2016 – 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek
faaliyetleri kapsamaktadır.

Öğrenim hareketliliği

Faaliyetin süresi:

Faaliyetin gerçekleştiği
yer(ler)

Uygun katılımcılar

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü
ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda
gerçekleştirmesidir.
Öğrencinin faaliyet süresi en az 3 aydır. Bununla birlikte, daha çok öğrencimizin
öğrenim hareketliliğinden yararlanmasını sağlamak üzere, Üniversitemizce hibe
alınarak gerçekleştirilebilecek azami öğrenim süresi 4 ay ile sınırlandırılmıştır.
Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri
durumunda bu talepleri karşı kurum tarafından uygun bulunduğu takdirde
tarafımızca kabul edilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin
hibesiz olarak kalmasına izin verilir.
Üniversitemizin ikili anlaşmasının olduğu, Program ülkesi olarak adlandırılan ECHE
sahibi Yükseköğretim Kurumları
-Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde
(Birinci, ikinci , üçüncü kademe de dahil) bir yükseköğretim programına kayıtlı
öğrenciler.
NOT : Öğrenciler yükseköğretimlerin en azından ikinci sınıfında kayıtlı olmalıdır.
-T.C vatandaşları veya başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte kurumumuzda
aktif olarak kayıtlı öğrenci olmak

Başvuru:


Başvurular 15 Şubat - 04
Mart
2016 (saat 13:00’ e kadar) tarihleri arasında
http://app.int.cbu.edu.tr/tr/ adresli üniversitemiz Erasmus Başvuru sitesinden online olarak başvurular
yapılacaktır.



Akademik not ortalamasının lisans için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora için 2.50/4.00 olması
gerekmektedir.



Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli
Erasmus öğrencisi olabilir. Daha önce Erasmus Hareketliliğinden faydalanmış olmanız tekrardan başvuru
yapmanıza engel değildir.



Öğrenim faaliyetinde en az 2. sınıfta olma şartı aranmaktadır. Yani en erken 2. Sınıfta başvuru yapılabilir.



Birinci sınıf öğrencilerinin başvuruları kesinlikle dikkate alınmaz!

Başvuru Evrakları:
2016-2017 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için yapılması gerekenler
1- Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu ; http://app.int.cbu.edu.tr/tr/ adresinden başvuru
yapıldıktan sonra alınacak çıktı.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Not Dökümü (Transkript),
4- Varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (CBU dil sınavına girecekler ve bu puanını başvuruda
kullanacaklar için sınav sonuç belgesi teslimi gerekmemektedir. OSYM’nin yabancı dil eş değerlik tablolarını
kullanacaklar için İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca dillerine ait geçerli puanlar dikkate
alınacaktır. )
Değerlendirme:


Başarı puanı; Akademik Not Ortalaması (% 50) + Yabancı Dil Puanı (% 50) (Toplam 100 puan üzerinden)
Daha önce hareketlilikten yararlanma : -10 şeklinde hesaplanmaktadır.



Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde
gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde
(lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir



Öğrencilerin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Türkiye Ulusal
Ajansı tarafından belirlenen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak gerçekleştirilir.



Öğrencinin alttan dersi olması Erasmus+ programından faydalanmasına mani değildir.



Öğrenim süresini uzatmış olan öğrencler de tam zamanlı öğrenciler kadar ders yükü (Min 28-Max 32 AKTS)
almak koşuluyla hareketlilikten faydalanabilir.



Dil Sınavı 21-25 Mart 2016 tarihleri arasında uygun olan bir günde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
yapılacaktır. Dil Sınavı tarihi başvuruları uygun bulunan öğrenciler ilan edildikten sonra CBU Web anasayfada
duyurulacaktır. Lütfen takip ediniz.



Dil sınavından en az 60 puan alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Dil sınavından 60’ın
altında alan öğrenciler yedek olarak dahi seçime tabi tutulmayacaklardır.



2016-2017 Akademik Yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için kontenjanlar; bölümlerden gelen başvurular
dikkate alınarak, mevcut Erasmus ikili anlaşmalarımızdaki kontenjanlar ve Uluslal Ajans tarafından
Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarları doğrultusunda eşit bir şekilde dağıtılacaktır.
Anlaşmalı olduğumuz Üniversiteler ve bölümleri/kontenjanları görmek için aşağıdaki linki tıklayınız.
http://app.int.cbu.edu.tr/tr/agreement/list

Hibeler:
 Seçilen öğrencilere, gidilen ülke grubuna göre değişen miktarlarda aylık hibe ödemesi yapılacaktır.
 Hibeli olarak desteklenecek öğrenim süresi 4 aydır. Kurumumuza tahsis edilen hibe miktarının, başvuruda
bulunan tüm öğrenciler için yeterli olmaması durumunda isteyen öğrenciler, dilekçe ile taleplerini belirterek
hibesiz statüde faaliyetten yararlanabilirler.
 Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra
öğrenim hareketliliğinden faydalanacak yararlanıcı ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro
hesabına yatırılır.
 Hareketlilik süresinin 3 ayın altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz ve
daha önce yapılan hibe ödemesi geri alınır. Öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve Erasmus
programından faydalanmaz.
 Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi)
planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre
karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Erasmus Online Başvuru Sistemini Nasıl Kullanacağım?
1.

Başvurunuzu yapmadan ÖNCE : Online sisteme üye olup başvuru yapabilmek için öncelikle
adsoyad@ogr.cbu.edu.tr uzantılı öğrenci mail adreslerinize ulaşabiliyor olmanız gerekmektedir.
Henüz bu e- postanızı almadıysanız bölüm öğrenci işlerinize danışınız. Bu e-postanıza ait şifrenizi
unuttunuz veya bilmiyorsanız lütfen 0236 201 11 83 numarasından yardım isteyiniz.
2. Sisteme üye olabilmek için Aktivasyon kodunuzun e-posta hesabınıza gelmesi gereklidir. Eğer
aktivasyon kodunuz ulaşmadıysa erasmus@cbu.edu.tr’ ye mail atınız.
3. Sisteme üye olup, başvuru aşamasında bilgilerinizi giriniz ve tüm bilgileri doğru ve tam olarak
girdiğinizden emin olunuz.
4. Başvurunuzda mutlaka vesikalık fotoğrafınızı yükleyiniz. (Facebook, Twitter vb. sosyal medya
fotoğraflarınızı değil )
5. Başvurunuzu kaydettikten SONRA, GÖRÜNTÜLE linkinden verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol
ediniz. Eğer eksik veya yanlışlık varsa bir önceki menüye giderek, GÜNCELLE linkinden bilgilerinizi
değiştirebilirsiniz.
6. Herhangi bir yanlışlık yoksa başvurunuzun ilk aşamasını TAMAMLA linkinden onaylayınız.
7. Tamamlanan başvurular için İŞLEMLER>CHECKLIST>BAŞVURU ESNASINDA mutlaka yüklenmesi
gereken dosyaların neler olduğunu kontrol ediniz.
Not: Belgelerini online sistem üzerinden yüklemeyen öğrencilerin başvuruları kesinlikle dikkate
alınmayacaktır!
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Transkript, Dil Puanınızı (VARSA) İŞLEMLER > DOSYALAR menüsünden
yükleyeceğiniz evrakların isimlerini belirterek başlıklar halinde yükleyiniz.
9. Başvurunuzun çıktısını alabilmek için İŞLEMLER > PDF – Belgeler Linkini tıklayıp Online Başvuru
Sürecini ve başvurunuzun ilk aşamasını tamamlamış oluyorsunuz. 
10. Çıktısını aldığınız başvuru belgenizin ilgili bölümünü imzalayıp, sisteme daha önce yüklemiş olduğunuz
belgeler ile birlikte (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Transkript ve varsa Dil Puanınız) BÖLÜM ERASMUS
KOORDİNATÖRÜNÜZE imzalatarak, 4 MART 2016 tarihine kadar BÖLÜM ERASMUS
KOORDİNATÖRÜNÜZE teslim ediniz.
11. Başvuru sürecinin ikinci aşaması da tamamlanmıştır. 
12. Dil sınavı için hazırlıklarınızı yapabilirsiniz.
DİKKAT !!!:
1) Başvurularınız esnasında yüklemeniz gereken belgeler genelde pdf veya jpg gibi formatlarda
yüklenebilmektedir. Uygun formatta taratılıp yüklenmesi kolaylık sağlayacaktır.
2) Transkript ve Nüfus Cüzdanını sisteme yüklemeyen veya yüklese bile Koordinatörüne teslim etmeyen
öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3) Başvurularınızı BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİNİZE yapınız. Erasmus Ofisine bireysel olarak getirilen
başvurular kesinlikle alınmayacaktır. Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin listesini aşağıdaki linkte
bulabilirsiniz.
http://erasmus.cbu.edu.tr/db_images/site_800/file/Erasmus-Koordinatorleri-2015.pdf
4) Dil Sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılmakta olup, örnek soruları aşağıdaki linkte
bulabilirsiniz.
http://erasmus.cbu.edu.tr/db_images/file/Erasmus-Sunumlari/Erasmus-Language.pdf
5) Anlaşmalı olduğumuz Üniversiteler ve bölümleri görmek için aşağıdaki linkte görebilirsiniz.
http://app.int.cbu.edu.tr/tr/agreement/list

Hibe Tablosu:
Öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanacak öğrencilere verilecek olan hibe miktarları ülkelerin yaşam
standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Hayat pahalılığına
ülke türleri

göre

Hareketlilikte
Olunan Ülkeler

Misafir

Aylık Öğrenci Staj
Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya,Danimarka,
Finlandiya,
Fransa,İrlanda,İtalya,
Lihtenştayn,Norveç,
İsveç,İsviçre,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

Geç ve eksik başvuru dosyaları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İletişim: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğü Muradiye
Kampüsü 45140, Manisa
Telefon: 0 (236) 201 11 24
erasmus@cbu.edu.tr

