2018-2019 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ
YERLEŞTİRME SONUÇLARI
2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları listesi aşağıda verilen linkte
yer almaktadır ancak öncelikli olarak VERİLEN BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

•

Tabloda açıklanan sonuçlar değerlendirme açısından nihai sonuçlardır.

•

Erasmus+ hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2018-2019
Akademik yılı için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize
Erasmus+ destek hibesi tahsis edilebilecektir. İlgili hibe miktarı Öğrenim Hareketliliği için 40, Staj
Hareketliliği için ise 25 öğrenciyi kapsamaktadır.

•

Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı yerleştirmesi yapılan öğrencilerin tamamını kapsamayacağı ortaya
çıkmış, bölümlere göre eşit dağılım gözetilmiş ve sıralamada kendisine destek hibesi düşmeyen öğrenciler
‘Hibesiz / Yedek’ olarak açıklanmıştır. Hareketlilikten ‘hibesiz’ olarak yararlanmak isteyen öğrenciler bu
isteklerini belirten dilekçeyi 24 Nisan 2018, Salı gününe kadar Uluslararası Ofise teslim etmelidir.

•

2018-2019 Erasmus+ Yerleştirme Sonuçları 2 başlık altında açıklanmıştır:
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‘Hibesiz/Yedek’ olarak yararlanmaya hak kazanmışlardır. Her öğrenci kendi bölümü içinde
değerlendirilmiş olup ‘Hibeli’ öğrencilerin belirlenmesi için ‘Erasmus+ Başarı Puanı’ dikkate
alınmıştır.
Liste için TIKLAYINIZ.
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‘Hibesiz/Yedek’ olarak yararlanmaya hak kazanmışlardır. Hibeli’ öğrencilerin belirlenmesi için
‘Erasmus+ Başarı Puanı’ dikkate alınmıştır.
Liste için TIKLAYINIZ.

•

Öğrencilerin Erasmus+ kazanılmış haklarından feragat etmeleri için son tarih 24 Nisan 2018, Salı’dır.
Feragat dilekçesi doldurulup Uluslararası Ofise teslim edilmelidir. Belirtilen tarihe kadar feragat dilekçesini
doldurmadığı halde Öğrenim Hareketlilikten yararlanmayan öğrenci bir sonra ki başvurusundaki
ortalamasından -10 puan düşürülecektir.
Feragat Dilekçesi için TIKLAYINIZ.

•

Hem Öğrenim hem de Staj Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler hangi hareketlilikten
daha evvel yararlanmak istediklerini belirten dilekçeyi 24 Nisan 2018, Salı gününe kadar Uluslararası
Ofise teslim etmesi gerekmektedir.
Hareketlilik Önceliği Dilekçesi için TIKLAYINIZ.

•

Ulusal Ajans kuralları gereği daha önce Erasmus+ Öğrenim ya da Staj hareketliliğinden en az 1 defa
yararlanmış öğrencilerin Erasmus+ Başarı Puanından her bir faaliyet için 10’ar puan azaltma uygulanmıştır.
Bu öğrenciler listede “ * “ ile belirtilmiştir.

•

Staj Hareketliliği kapsamında öğrenciler ilk aşamada 2 ay için destek hibesi alacak olup 2018 yazında hibeli
olarak 8 öğrencinin yararlanmasına imkân sağlanacaktır.

