Hayatboyu Öğrenme Programı ‐ ERASMUS
YARARLANICI KURUMUN HAREKETLİLİK TAAHHÜTLERİ
1. UYGUN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA KURUMLAR ARASI ANLAŞMA
 Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, her biri, Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip
olan katılımcı yükseköğretim kurumları arasındaki kurumlar arası anlaşmalara dayalıdır.
 Bu şart, öğrenci yerleştirme hareketliliği faaliyeti durumunda, gönderen yükseköğretim
kurumu ile misafir olunan işletme arasında geçerli değildir.
2. TAM TANIMA
 Kurum, yurtdışında geçirilen süreyi ve başarılı olunan kredileri tam olarak tanır.
 Öğrencinin öğretim programının bir parçası olan öğrenim ve yerleştirme süreleri için,
gönderen kurumlar, tercihen AKTS (ECTS) kredilerini kullanmak suretiyle tam tanıma
sağlar. Öğrencinin eğitim programının bir parçası olmayan bir yerleştirme süresi
durumunda, gönderen kurum, en azından bu süreyi Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle
tanıma sağlar.
3. ÜCRET OLMAMASI
 Kararlaştırılan öğrenim programı için, misafir olunan kuruma hiçbir üniversite ücreti
(öğretim ücreti, kayıt, sınavlar, laboratuvar ve kütüphane olanaklarına erişim vs.
karşılığında) ödenmez. Ancak, sigorta, öğrenci birlikleri ile ilgili olan ve fotokopiler,
laboratuvar ürünleri gibi çeşitli materyallerin kullanımı gibi maliyetler karşılığında, kendi
öğrencilerinden alınan esasa göre küçük ücretler alınabilir. Öğrencilere, yurtdışında öğrenim
gördükleri süre esnasında kendi kurumlarına normal akademik ücretleri ödemeye devam
edecekleri bildirilir.
 Bir Erasmus öğrencisinin, kendi kurumuna standart akademik ücretleri ödemesi
gerekebilirken, yurtdışına giden Erasmus öğrencileri, kendi Erasmus hareketliliklerinin
organizasyonu ve idaresi ile ilgili ilave herhangi bir ücret ödemekle sorumlu olmazlar.
4. TANIMA VE ÖĞRENİM ANLAŞMASI VEYA EĞİTİM ANLAŞMASI
 Öğrenci Erasmus hareketlilik faaliyetine başlamadan önce, kendi kurumu, misafir olunan
kurumda takip edileceği önerilen öğrenim programının, öğrencinin halihazırda almaya
çalıştığı derece veya diplomanın amaçları açısından kabul edilebilir olduğunu ve bu nedenle
Erasmus döneminin, başarılı şekilde tamamlanmasının ardından tanınabilir olduğunu,
kendisi kontrol eder.
 Öğrenim hareketliliği için, öğrenim süresinden önce, her öğrenciye bir Öğrenim Anlaşması
verilir. Öğrenim Anlaşması üzerinde, misafir olunan kurum, kendi kurumu ve öğrenci
mutabık olacaktır.

 Yerleştirme faaliyeti için, öğrenciye yerleştirme süresinin programı ile ilgili olarak,
kişileştirilmiş bir Eğitim Anlaşması verilmelidir; bu anlaşma, kendi yükseköğretim kurumu,
misafir olunan kurum ve öğrenci tarafından onaylanmalıdır.
 Öğrencinin misafir olunan kuruma ilk varışında, Öğrenim/Eğitim Anlaşmasında gerekli
görülebilecek herhangi bir revizyon, öğrencinin varışından sonraki bir ay içinde
sonuçlandırılıp resmileştirilir. Öğrenim/Eğitim Anlaşmasında müteakiben gerekli olabilecek
herhangi bir değişiklik, üç tarafça resmen kararlaştırılacak ve derhal imzalanır.
 Hareketlilik süresinin tatmin edici biçimde tamamlanması üzerine, misafir olunan kurum,
Öğrenim veya Eğitim Anlaşması uyarınca doldurulan bir Ders Transkriptini veya bir Çalışma
Transkriptini öğrenciye verir.
 Öğrenci tarafından misafir olunan kurumda/işletmede gerçekleştirilen öğrenimle ile ilgili
kredi veya tanıma, ancak eğer öğrenci misafir olunan kurum/işletme tarafından istenen
akademik/mesleki başarı seviyesini tutturamazsa veya katılımcı kurumlar tarafından,
tanıma için istenen kararlaştırılmış şartları başka şekilde karşılamazsa sağlanmaz.
 Eğitim anlaşması, öğrenci yerleştirmeleri ile ilgili “Erasmus Kalite Taahhüdünü” içerir.
 Erasmus Kalite Taahhüdü, öğrencinin yerleştirilmesi ile ilgili tarafların rollerini ve
sorumluluklarını özetleyen standart bir belgedir.
5. ERASMUS ÖĞRENCİ BEYANNAMESİ
 Bir Erasmus öğrencisinin tüm hakları ve yükümlülükleri, öğrencinin yurtdışında öğrenim
görmek için ayrılışından önce kurumu tarafından her öğrenciye verilen Erasmus Öğrenci
Beyannamesi’nde yazılıdır.

