
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER BİRİMİ BAŞVURU

BAŞVURU TARİHLERİ
21 Mart – 04 Nisan 2022

tarihleri arasında
çevrimiçi başvuru

   •  Anadolu Üniversitesi örgün eğitim (İkinci öğretim dahil) kademelerinin herhangi    
   birinde (Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) bir yükseköğretim programına   
   kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
•  Mevcut öğrenim kademesi içinde daha önce Erasmus+ hareketlilik faaliyetinden yararlanılmışsa, yeni 
faaliyetle birlikte toplam fiziki yararlanma süresinin 12 ayı geçmemiş olması,
 a) Önlisans ve lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması, 
 b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 
   1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 
  2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100 olması,
c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması, 
•  Yeterli yabancı dil puanına sahip olması; Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan “Uluslararası 
Değişim Programları için Yabancı Dil Sınavı”ndan en az 60 ve üzeri puana ya da Anadolu Üniversitesi 
tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 60’a denk puana sahip olması,
*** Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencileri ve için dil barajı en az 50 olarak belirlenmiştir. 
•  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.

PROGRAMA KATILIM ÖLÇÜTLERİ

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI HİBE MİKTARLARI
Hayat pahalılığına 
göre ülke türleri

1. ve 2. Grup 
Program Ülkeleri

3. Grup Program 
Ülkeleri

Aylık Öğrenci Staj 
Hibesi (€)

750

600

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, 

İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, 
Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

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

AĞIRLIKLI PUAN TABLOSU

Değerlendirme Ölçütleri

+15 puan
+10 puan 

+10 puan

+ 10 puan 
+5 puan 
-10 puan 
-10 puan 

-10 puan 

-10 puan

Şehit ve gazi çocuklarına 
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) 
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma 
Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı 
alınmış öğrencilere 
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma 
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir 
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) 
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma 
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde 
bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih 
ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) 

*** Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlara ilişkin detaylı bilgi için: 
uib.anadolu.edu.tr

Ağırlıklı Puan

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.”

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

      DİKKAT!
Çevrimiçi başvuru sistemi 04 Nisan 2022 tarihinde Saat: 16:00’a kadar açık olacaktır.
Ön Başvuru süresi sonunda kontenjanlar, başvuru listeleri ve Erasmus+ Staj Hareketliliği Yeterlilik Listesi Çalışma                            
Takviminde belirtilen tarihlerde uib.anadolu.edu.tr sayfasında duyurulacaktır. 
Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
Hibeli olarak programdan faydalanacak öğrenci sayısı Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek bütçe 
doğrultusunda belirlenecektir. Programdan hibeli yararlanacak tahmini kişi sayısını görmek için uib.anadolu.edu.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz. 
Şartları sağlamak koşulu ile öğrenci maddi destekten feragat ederek hibesiz öğrenci olarak programdan faydalanabilir.
Yeşil seyahat desteğine ilişkin detaylı bilgi web sayfamızda yer almaktadır.


