ÖNEMLİ HUSUSLAR
●

Alttan dersin bulunması, öğrencinin Erasmus programına başvurması için engel değildir.

●

Misafir üniversiteden kabul mektubu alınana kadar programdan yararlanılacağı kesin değildir.

●

Öğrenci seçildikten sonra online bir dil sınavına girerek gerekli puanı almakla yükümlüdür.

●

Yüksek lisans öğrencilerinden, hazırlıkta veya bilimsel hazırlıkta olanlar ile esas eğitiminin ilk
yarıyılında olanlar; Erasmus Programı’ndan yararlanamazlar.

●

Faaliyet süresi en az 3 ay, en fazla 12 ay sürer.

●

Vize aldıktan sonra hibeler en erken 1 hafta içinde öğrencinin belirttiği hesap numarasına
yatar.

●

Pasaport/vize işlemlerini yürütmek ve masrafları karşılamak öğrencinin sorumluluğundadır.

●

Öğrenci hakkından feragat etmek isterse veya herhangi bir nedenden ötürü gidemediği
durumda bir dilekçeyle durumunu ofise bildirmelidir. Bu durumdan ötürü doğacak her türlü
yükümlülük öğrenciye aittir.

●

Öğrencinin, Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Erasmus Koordinatörlüğü’nün
web sitesinde “Öğrenci Öğrenim Hareketliliği”ne dair yer alan bilgileri ve Erasmus+
Rehberi’nde yer alan ilgili maddeleri okuması gerekmektedir.

●

Öğrenci, öğrenim süresi sonunda bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS
almakla yükümlüdür. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik
tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

●

Öğrenciye Yapılacak Ödeme: Seçilen öğrencilerle hesaplanan azamî hibe miktarını içeren
Öğrenim Hareketliliği Sözleşmeleri imzalanır. Sözleşmede belirlenen azamî tutara ilişkin
ödemeler iki taksitte yapılır:

●

Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine
göre hesap edilen toplam hibenin %80’i ödenir.

●

İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen “katılım belgesi”nde ve/veya
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.

●

Ödemeler Euro cinsinden yapılır.

●

Ödemede Kesinti Yapılması: Yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam
etmedikleri, sınavlarına girmedikleri ve/veya 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. Bununla birlikte, Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programının
(toplam kredi sayısının) en az üçte ikisinde (2/3) başarılı olamayan öğrenciler başarısız olarak
değerlendirilir.

●

Derslerine devam etmiş ve sınavlarına girmiş olmalarına rağmen faaliyetlerini başarısız olarak
tamamlayan öğrencilerinin toplam hibelerinin tamamının ödenmesi veya toplam hibelerinde
kesinti yapılması konusunda yükseköğretim kurumu karar verir; toplam hesaplanan hibede
kesinti yapılmasına karar verilmesi halinde, kesinti miktarı yükseköğretim kurumu tarafından
belirlenir. Kesintiler Merkez’e rapor edilir.

●

Üniversitesi tarafından belirlenen tarihe kadar belgelerini üniversitesinin Erasmus ofisine
teslim etmeyen öğrencilerin de % 20 hibeleri ödenmez. Bu durumun öğrencilere
hareketlilikten önce bildirilmesi gerekmektedir.

●

Öğrencinin öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile
misafir olduğu şehirden / ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi
yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir

