SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Erasmus Programı çerçevesinde yurtdışında ne kadar kalabilirim?
Öğrenciler her kademede (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Erasmus Öğrenim hareketliliği ya da
Staj faaliyetinden 3 aydan 12 aya kadar hibeli olarak faydalanabilirler
2. Erasmus öğrencisi olmak için nasıl başvurabilirim?
Erasmus öğrencisi olmak için ortalamanızın önlisans ve lisans düzeyinde en az 2.20, y.lisans ve
doktora düzeyinde en az 2.75 olması gerekir. Üniversitemiz, her yıl başvuru süresi belirlemektedir.
Bu süre içerisinde öğrenciler kişisel olarak Erasmus Koordinatörlüğü'ne başvuru yapmaktadır.
3. Önlisans öğrencileri Erasmus programından yararlanabilirler mi?
Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programı öğrencileri Erasmus programından
yararlanabilirler.
4. Avrupa'daki istediğim herhangi bir üniversiteye Erasmus öğrencisi olarak gidebilir
miyim?
Hayır, bölümünüz /yüksek okulunuz /enstitünüzün sizin devam ettiğiniz programla ilgili bölüm ile
karşılıklı anlaşması (Bilateral Agreement ) olması gerekir.
5. Karşılıklı Anlaşma ( Bilateral Agreement ) nedir?
İki üniversitenin Erasmus programı kapsamında yapacakları, bir yıl veya daha uzun süreli, öğrenci
(ön lisans, lisans, lisansüstü, doktora) ve/ veya öğretim elemanı değişimi anlaşmasıdır.
6. Erasmus öğrencisi olarak bölümümün karşılıklı anlaşmasının olmadığı fakat üniversitenin
anlaşmasının bulunduğu bir üniversiteye gidebilir miyim?
Hayır. Üniversitemizdeki uygulamaya göre Erasmus öğrencisi olarak bölümünüzün anlaşma yaptığı
üniversitelere gidebilirsiniz.
7. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) nedir?
Öğrenim anlaşması gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte gösteren belgedir.
Oradaki ders programınızı gösterir.
8. Erasmus öğrencisi olarak yurt dışında bulunduğum sürede kendi üniversiteme kayıt
yaptıracak mıyım, katkı payımı ödemem gerekir mi?
Evet. Kendi üniversitenize kayıt yaptırmak ve öğrenci katkı payı (üniversite harcı) ödemek
zorundasınız. Ancak ders seçmezsiniz.
9. Pasaport ve vize işlemlerini kendim mi yapmak zorundayım?
Evet. Pasaport ve vize işlemleri sizin kendi sorumluluğunuzdadır.
10. Vize için ne kadar zaman önce başvurmam gerekiyor?
Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu veya
büyükelçiliğini arayınız, bazı ülkelerde vizenin verilmesi 5 aya kadar çıkabilmektedir.
12. Gittiğim üniversite bana kalacak yer bulmak zorunda mıdır?

Gittiğiniz üniversite kalacak yer bulmak zorunda değildir ama genelde Erasmus öğrencilerinin
kalacak yer bulmalarına ve sorunlarına yardım edebilir.
13. Hangi sağlık sigortasını yaptırmalıyım?
Uluslararası geçerliliği olan sağlık sigortasını tercih ediniz. Gittiğiniz ülkenin sigortasını da
yaptırabilirsiniz. Sigortaların içerikleri ve kapsamları dikkatlice araştırılıp yapılmalıdır.
14. Erasmus öğrencisi seçildikten sonra ne zaman Erasmus hibesini alacağım?
Erasmus Hibesinin %80ini tüm belgeleriniz karşı üniversiteden geldikten ve vizenizi aldıktan
sonra, geri kalan %20 hibenizi ise Erasmus öğrencisi olarak eğitiminizi tamamlayıp döndükten ve
gerekli belgeleri tamamlayıp Erasmus Koordinatörlüğü'ne teslim ettikten sonra alacaksınız.
15. Erasmus öğrencisi olarak gittiğim üniversitede Oryantasyon programına katılacak
mıyım?
Evet. Neredeyse her üniversite gelen Erasmus öğrencilerine Oryantasyon programı
hazırlamaktadır. Oryantasyon programı sizin, o üniversite ve eğitim sistemi hakkında bilgi almanıza
yardımcı olur.
16. Erasmus öğrencisi olursam yurt dışındaki üniversiteye harç parası ödeyecek miyim?
Hayır, Erasmus programı, öğrencinin gideceği üniversiteye kesinlikle eğitim harcı ödememesini
sağlar. Öğrenci sadece Batman Üniversitesi'ne eğitim harcı öder.
17. Erasmus programı yabancı dilimi geliştirmemi sağlar mı?
Erasmus programı bir yabancı dil geliştirme programı değildir. Zaten mevcut bir lisan seviyesine
sahip olanlar Erasmus programı için uygunluk teşkil eder. Erasmus öğrencisi olmak isteyen
öğrencilere üniversiteye eğitimlerine başladıkları ilk yılda yabancı dil eğitimine önem vermeleri
önerilir. Ancak gidilecek ülkenin eğitim diline göre öğrencilerin yabancı dillerini geliştirme fırsatı
bulmaları mümkündür.
18. Öğrenim Anlaşması tamamlandıktan sonra alacağım derslerde yurtdışına gitmeden ya
da gittikten sonra değişiklik yapabilir miyim?
Evet, Bölüm koordinatörünüzle görüşerek 1 ay içerisinde derslerinizde değişiklik yapabilirsiniz
19. Gittiğim üniversiteden 5 ders alıp 3'ünden başarılı 2'sinden başarısız olduğumda ne
olur?
Başarısız olunan dersler döndükten sonra kendi üniversitenizde tekrar alınır.
20. Gittiğim üniversitenin kendi öğrencileri ile benim sahip olacağım teknik ve sosyal
imkânlar aynı olacak mı?
Evet. Örn: Laboratuar imkânlarından eşit olarak faydalanabilirsiniz. Diğer öğrenciler için ücrete tabi
olan olanaklar (fotokopi vs.) sizin için de aynı ücret karşılığını ödemeniz koşuluyla geçerlidir.
21. Ne kadar Erasmus Hibesi alabilirim?
Misafir olacağınız üniversitede alacağınız aylık hibe miktarı ülkeden ülkeye değişmektedir, fakat bu

miktar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde olmayabilir.
22. Avrupa Kredi Tranfer Sistemi (AKTS) nedir?
Avrupa Kredi Transfer Sistemi akademik tanınmayı kolaylaştırmak için kullanılan bir kredi
sistemidir. Kendi üniversitenizde aldığınız kredilerle misafir üniversitede alacaklarınızın denkliğini
sağlamaya yarar.
23. Katılabileceğim Dil Hazırlık Kursu var mı?
Erasmus öğrencisinin yararlanması için akademik eğitim öncesi misafir olunan ülkedeki üniversite
tarafından düzenlenen takviye yabancı dil kursu genellikle bulunmaktadır.

