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Ek IV 

Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyet raporu formu 20../20.. 

Değerli Hayatboyu Öğrenme Programı-Erasmus Öğrencisi 

Deneyimlerin hakkındaki bu rapor, Hayatboyu Öğrenme / Erasmus programına değerli bilgiler sunacak ve bu bilgiler hem gelecekteki 
Erasmus öğrencilerine, hem de programların sürekli gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu soruları yanıtlayarak yaptığın işbirliğinden dolayı 
teşekkür ederiz.  
                             Dr. Fatih Hasdemir 
 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı 
  

 

Lütfen bu formu yurt dıĢı öğreniminin sonunda kendi üniversitene ulaĢtır. 

ÖGRENCĠ BĠLGĠLERĠ: 

Soyadınız :  Adınız :  

Cinsiyetiniz : Erkek  Kız  Doğum tarihiniz …../…../19…. Tabiyetiniz :  

Derece türü :  Ön lisans  Lisans  Yüksek Lisans  Doktora  Diğer  

Üniversitenizin Erasmus ID Kodu :     

Üniversitenizin Adı :     

Misafir olunan Üniversite adı :     

ÖĞRENĠM SÜRESĠ VE MOTĠVASYONU 

Öğrenim Süresi : …../…../200... ile …../…../200.. arası 

Yurt dışındaki öğrenim süresi sana göre : çok kısa çok uzun  tam olarak uygun  

Yurt dışına gitmene hangi faktörler etkiledi : akademik kültürel  arkadaşım yurt dışında  

  kariyer planı  yeni çevre  Avrupa tecrübesi  

diğer (lütfen belirtiniz) :    

BĠLGĠ VE DESTEK 

Misafir üniversitenin öğrenim programı/genel bilgiler hakkında bilgileri nasıl elde ettiniz? 

Kendi üniversiteniz   … Bu bilgi ne kadar yararlıydı? … Çok zayıf   Zayıf   Hiçbirisi  İyi   Mükemmel  
Misafir olunan kurum  … Bu bilgi ne kadar yararlıydı? … Çok zayıf   Zayıf   Hiçbirisi  İyi   Mükemmel  
Internet  … Bu bilgi ne kadar yararlıydı? … Çok zayıf   Zayıf   Hiçbirisi  İyi   Mükemmel  
Diğer  … Bu bilgi ne kadar yararlıydı? … Çok zayıf   Zayıf   Hiçbirisi  İyi   Mükemmel  

Misafir olduğun üniversiteye varışında neler sunuldu? 

 Hoşgeldin partisi  Bilgilendirme toplantısı  Oryantasyon programı  

Misafir olduğun kurumda kaldığın süre içinde Erasmus öğrencilerine düzenlenen başka programlar var mıydı ?Evet Hayır  

Erasmus öğrenimin boyunca ve öncesinde kendi Üniversitenizin desteğini nasıl değerlendirirsiniz? 

 Çok zayıf   Zayıf   Hiçbirisi  İyi   Mükemmel  

Erasmus öğrenimin boyunca ve öncesinde misafir olunan Üniversitenin desteğini nasıl değerlendirirsiniz? 

 Çok zayıf   Zayıf   Hiçbirisi  İyi   Mükemmel  

Misafir olarak bulunduğun üniversitedeki mahalli öğrencilerle entegrasyonunun derecesini nasıl değerlendirirsin? 

 Çok zayıf   Zayıf   Hiçbirisi  İyi   Mükemmel  

Öğrenimin süresince ne tür bir kalacak yerde kaldın? 

 Üniversite yurtlarında  apartman veya diğer öğrencilerle aynı evde  özel evde  

Diğer (lütfen belirtiniz):    

Kalacak yeri nasıl buldunuz? Üniversite kalacak yer bürosu  arkadaş/aile  özel emlakçıdan  

Diğer (lütfen belirtiniz):    

Misafir olunan üniversitede kütüphaneye, öğrenim malzemelerine, vb. erişiminiz: 

 Çok zayıf   Zayıf   Hiçbirisi  İyi   Mükemmel  

Misafir olunan üniversitede bilgisayar ve e-mail erişimi: 

 Çok zayıf   Zayıf   Hiçbirisi  İyi   Mükemmel  
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AKADEMİK TANINMA 

Yurt dışında öğrenimine başlamadan önce öğrenim anlaşması imzaladınız mı? Evet  Hayır  

Sınav yapıldın mı? Evet  Hayır  
ECTS kullanıldı mı? Evet  Hayır  

Yurt dışı eğitimin müddetince akademik tanınma sağlayacak mısın?  Evet  Hayır  

Misafir olduğun ülkenin dili konusunda kendini nasıl derecelendirirsin? 

Erasmus öğrenim döneminden önce hiç bilgim yok  zayıf  iyi  çok iyi  
Erasmus öğrenim döneminden sonra hiç bilgim yok  zayıf  iyi  çok iyi  

MALĠYET 

Öğrenim süresince ortalama aylık masrafların ne kadardı: ......................... €  

Erasmus hibesi ihtiyaçlarını ne oranda karşıladı ? 

hiç karşılamadı  biraz eksik kaldı  evdeki ile aynı  birazcık arttı  tamamiyle karşıladı  

Karşılaştırıldığında yurt dışında iken, normal olarak harcayacağın paradan daha fazlasını mı harcadın? Evet  Hayır  

 Eğer öyleyse (yaklaşık) ayda ne kadar fazla harcadın : ...................... € 

Erasmus hibesini hangi tarih(ler)de aldınız ?   

Erasmus dışında desteğiniz var mıydı ? Devlet/borçlanma  aile  kendi birikimim  özel borçlanma  

Diğer (lütfen belirtiniz) :    

Aylık toplam diğer kaynaklardan elde edilen destek : ................. €  

Misafir olduğun üniversiteye herhangi bir ücret ödeme zorunda kaldın mı? Evet  Hayır  

Eğer cevabın evetse, lütfen ne tür bir ödeme yaptın ve ne kadar :   

ġAHSĠ TECRÜBENĠZ – ERASMUS ÖĞRENĠM DÖNEMĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Öğreniminizin akademik çıktısını nasıl değerlendirirsiniz ?  Çok zayıf  Zayıf  İyi  Mükemmel  

Öğreniminizin kişisel faydasına olan katkısını nasıl değerlendirirsiniz ?  Çok zayıf  Zayıf  İyi  Mükemmel  

Öğreniminiz sırasında herhangi ciddi bir sorunla karşılaştınız mı ? Evet  Hayır  

Cevabınız evetse, lütfen belirtiniz : 

  

Öğreniminiz sırasında en çok memnun kaldığınız şeyler nelerdi ? 

 

 

  

Erasmus tecrübelerinin neticesi olarak öğreniminin sonunda Evet  Hayır 
bir Avrupa Birliği üyesi ülkede çalışmayı arzu eder misin ? 

Bu değişimin kariyerinize katkısı olacağına inanıyor musunuz ?  
Hiç olmaz  çok etkisi olmaz  bilmiyorum  biraz faydası olur  çok fazla faydası olur  

Erasmus tecrübeni genelde değerlendirmen nasıldır ? Çok zayıf  Zayıf  İyi  Mükemmel  

Bilgi, müracaat prosedürleri vb. gibi hususlarda diğer öğrencilere neler tavsiye edersiniz ? 

Erasmus programını geliştirmek için neler tavsiye edersiniz ? 

 
 
 


