
ERASMUS ÖĞRENCİ BEYANNAMESİ  

“Erasmus öğrencisi” statüsü, Erasmus uygunluk kriterlerini karşılayan ve üniversiteleri (1) tarafından, uygun 
bir ortak üniversitede öğrenim görmek, ya da bir işletmeye veya diğer uygun bir kuruluşa staj amaçlı 
yerleştirilmek suretiyle yurtdışında bir Erasmus süresi geçirmek üzere seçilmiş olan öğrencilere verilir. 
Öğrenim hareketliliği için, her iki üniversitenin de, Avrupa Komisyonu tarafından verilen Erasmus 
Üniversite Beyannamesi olmalıdır. İşletmelerde yerleştirme faaliyeti yapabilmek için, öğrencinin kendi 
üniversitesi, Genişletilmiş (yani, yerleştirmelere ilişkin hakları ve yükümlülükleri de kapsayan) Erasmus 
Üniversitesi Beyannamesi’ne sahip olmalıdır. 

Bir Erasmus öğrencisi olarak, aşağıdakileri bekleme hakkına sahipsiniz: 

� Kendi üniversiteniz ile misafir olduğunuz üniversite arasında bir kurumlar arası anlaşma olması  
� Gönderen ve kabul eden kurumların, sizinle ve yurtdışına gitmeden önce, başarılacak kredileri de 

içeren, yurtdışında planlanan faaliyetlerinizin ayrıntılarını belirten bir Öğrenim/Eğitim Anlaşması 
imzalaması 

� Erasmus öğreniminiz süresince öğretim, kayıt, sınavlar, laboratuvar ve kütüphane imkanlarına erişim 
için misafir olduğunuz üniversiteyeherhangi bir ücret ödenmemesi 

� Öğrenim/Eğitim Anlaşması’na uygun olarak Erasmus hareketlilik dönemi esnasında tatmin edici 
biçimde tamamlanan faaliyetler ile ilgili olarak kendi üniversiteniz tarafından tam akademik tanıma 
sağlanması 

� Yurtdışındaki faaliyetlerinizin sonunda verilecek olan, yapılan çalışmayı/öğrenimi kapsayan ve misafir 
olunan kurum/işletme tarafından imzalanan bir transkript verilmesi. Bu belgede, başarılan krediler ve 
notlar ile birlikte elde ettiğiniz sonuçlar kaydedecektir. Eğer, yerleştirme, normal öğretim programının 
bir parçası değil ise, bu süre, en azından, Diploma Eki’nde belirtilecektir. 

� Misafir olunan üniversite tarafından kendi öğrencileriyle aynı muameleye tabi tutulmak ve hizmet 
beklemek 

� Kendi üniversitenizin ve misafir olunan üniversitenin Erasmus Üniversite Beyannamesi’ne ve Erasmus 
Politika Beyanı’na erişmek 

� Anavatanınızdan aldığınız burslar, hibeler veya kredilerin, yurtdışında bulunduğunuz Erasmus süre 
esnasında devam ettirilmesi  

Erasmus öğrencisi olarak, aşağıdakileri yapmanız beklenmektedir:  

� Kendi üniversiteniz ile imzaladığınız Erasmus hibe anlaşmasının kurallarına ve yükümlülüklerine 
uymak.  

� Öğrenim/Eğitim Anlaşmasındaki herhangi bir değişikliğin, hem kendi üniversitenizle, hem de misafir 
olunan kurum ile derhal yazılı olarak kararlaştırılmasını temin etmek.  

� Öğrenim/yerleştirme süresinin tamamını (ilgili sınavlardan veya diğer değerlendirmelerden geçmek 
dahil) misafir olunan üniversitede/işletmede kararlaştırıldığı şekilde başarılı olmak ve onun kurallarına 
ve yönetmeliklerine uymak. Kendi üniversiteniz, Avrupa Komisyonu veya Ulusal Ajans tarafından talep 
edilmesi halinde, geri döndüğünüzde, yurtdışındaki Erasmus öğrenim/yerleştirme süreniz hakkında bir 
rapor yazmanız ve geri bildirimde bulunmanız 

Eğer bir problemle karşılaşırsanız:  

� Problemi açık şekilde tespit etmeli ve haklarınızı ve yükümlülüklerinizi kontrol etmelisiniz.  
� Erasmus ile ilgili bölüm koordinatörünüz ile iletişim kurmalı ve gerektiğinde kendi üniversitenizin resmi 

itiraz prosedürünü kullanmalısınız.   

Eğer hala tatmin olmamışsanız, kendi Ulusal Ajansınız ile irtibata geçmelisiniz. 
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(1) “Üniversite” ile ulusal mevzuat veya teamüle göre tanınan dereceler veya yüksek öğretim seviyesinde tanınan diğer 
nitelikler ve yüksek öğretim seviyesinde mesleki eğitim ve öğretim sunan bütün yükseköğretim kurumları 
kastedilmektedir.  


