
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER BİRİMİ BAŞVURU

Detaylı bilgi için: uib.anadolu.edu.tr
“Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.
Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

2022 Proje Dönemi
2022-2023 Güz Dönemi
Başvurusu

Erasmus+ Öğrenim
Hareketliliği

Programı

** Belirtilen aylık hibe tutarları 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi için belirlenmiş tutarlardır.
*** Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak sağlanabilen ilave hibe desteğineilişkin detaylı bilgi web sayfamızda yer almaktadır. Lütfen inceleyiniz. 
**** Yeşil seyahat desteğine ilişkin detaylı bilgi web sayfamızda yer almaktadır.
>Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı 
hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan düşülecektir.
>2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin ve engelli öğrencilerin (durumlarını 
belgelemeleri kaydıyla) Erasmus+ sıralama puanlarına 10 puan ve şehit ve gazi çocuklarının (durumlarını belgelemeleri kaydıyla) puanlarına 15 puan eklenecektir. 
>Bir önceki başvuru döneminde hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmayan öğrencilerden 10 puan düşülecektir.
>Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma durumunda öğrencilerin Erasmus+ sıralama puanlarından 10 puan düşülecektir.
>İki hareketlilik türüne aynı anda başvurma durumunda öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne 10 puan azaltma uygulanır.
>Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
>Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlara ilişkin detaylı bilgi için: uib.anadolu.edu.tr

DİKKAT!
•Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülere göre programdan hibeli yararlanacak tahmini öğrenci kontenjanını gösteren liste ve başvuruyla ilgili detaylı bilgi için: 
uib.anadolu.edu.tr 
•Hibeli olarak programdan faydalanacak öğrenci sayısı Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek bütçe doğrultusunda belirlenecektir.
•Programdan hibeli ya da hibesiz yararlanacak toplam öğrenci sayısı var olan anlaşmalarda tanımlanan kontenjanlar ile sınırlıdır.
•Partner kurumlar tarafından talep edilen dil yeterliliği gibi başvuru kriterlerine “detaylar” kısmında yer verilmektedir (İlgili kurumun Üniversitemize daha önceden bildirmesi durumunda). Fakat 
söz konusu kriterlerin her dönem değişebileceği göz önünde bulundurulmalı ve üniversite tercihleri, partner kurumun ilgili döneme ait başvuru kriterleri ve kurumların değişim öğrencileri için 
belirledikleri son başvuru tarihleri araştırılarak yapılmalıdır.

2022-2023 Güz Dönemi Ülkelere Göre Hibe Miktarları

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri 600 Euro

3. Grup Program Ülkeleri 450 Euro

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, 
Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, 
Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

•Online başvuru app.uib.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Online başvuru sistemi 21 Şubat 2022, 14:00’a kadar 
açık olacaktır.
•17 Ocak 2022 tarihinden sonra alınmış transkript (anasisten indirilmiş) ve Üniversitemiz tarafından yapılan dil sınavı 
haricinde eşdeğerliği kabul edilen bir dil sınavı kullanılacaksa bu sınava ilişkin sonuç belgesinin başvuru tarihleri 
içerisinde (07-21 Şubat 2022) başvuru sistemine (http://app.uib.anadolu.edu.tr/tr/) yüklenmesi gerekmektedir. İlgili 
belgeleri yüklemeyenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır (Dil sınavlarına ilişkin bilgi için: uib.anadolu.edu.tr)

Online Başvuru Tarihleri:
07-21 Şubat 2022

Programa katılım ölçütleri;

Anadolu Üniversitesi örgün 
(İkinci Öğretim dahil) 

programlarından birine kayıtlı 
olmak, mezun durumunda 

olmamak.

Mevcut öğrenim kademesi 
içinde daha önce Erasmus+ 

hareketlilik faaliyetinden 
yararlanılmışsa, yeni 

faaliyetle birlikte toplam 
fiziki yararlanma süresinin 
12 ayı geçmemiş olması.   

Yeterli kümülatif akademik 
not ortalamasına sahip 

olmak; lisans ve ön lisans için 
en az 2.20; yüksek lisans ve 

doktora için en az 2.50  
olması. Henüz transkripti 
oluşmamış öğrencilerin 

programa katılım ölçütlerini 
web sayfamızdan 

(uib.anadolu.edu.tr) 
inceleyiniz.

Yeterli yabancı dil puanına 
sahip olmak; Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından 
yapılan “Uluslararası Değişim 
Programları İçin Yabancı Dil 

Sınavı’ndan en az 60 puana ya 
da eşdeğerliği kabul edilen 
sınavlardan en az 60'a denk 

puana sahip olmak.

Kümülatif akademik not 
ortalaması ve yabancı dil 

sınavı puanına göre 
oluşturulan Erasmus+ 

sıralama puanının en az 55 
olması. Erasmus+ sıralama 

puanı, genel not 
ortalamasının %50’si ve 

yabancı dil puanının %50’si 
alınarak oluşturulmaktadır.


