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AĞRI İBR A H İM  ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ  

A V R U PA  BİRLİĞİ H A Y A T B O Y U  Ö Ğ R EN M E PR O G R A M L A R I  

ER A SM U S Ç A LIŞM A  KURULU YÖ N E R G ESİ

Amaç ve kapsam  

Madde 1

Bu yönergenin am acı, A vrupa Birliği Eğitim  ve Gençlik P rogram lan kapsam ında yer alan 
Erasmus Program ı çerçevesinde öğretim  ve yerleştirm e (staj) am acıyla program lara katılacak 
öğıenci, öğıetim  elem anı ve idari personele ilişkin işleyişi düzenlem ektir.

Yasal dayanak

Madde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı K anunun 14 üncü m addesine ve 24 Tem m uz 2009 tarih ve 
27298 sayılı Resmi G azetede yayım lanm ış bulunan “Ağrı İbrahim  Çeçen Üniversitesi 
Önlisans ve Lisans Eğitim  Ö ğretim  ve Sınav Y önetm eliği”nin 43. m addesine dayanılarak 
hazırlanm ıştır.

Tanımlar 

Madde 3

a) Üniversite: Ağrı İbrahim  Çeçen Ü niversitesini,

b) Rektör: Ü niversite Rektörünü,

c) Senato: Ü niversite Senatosunu

ç) Birim: Ü niversiteye bağlı ilgili Fakülte, Yüksekokul, M eslek Y üksekokulu veya Enstitüyü,

d) Birim Y önetim  Kurulu: Ü niversiteye bağlı ilgili Fakülte, Y üksekokul, Meslek 
Yüksekokulu veya Enstitü Yönetim  Kurulunu,

e) Koordinatörlük: Üniversite U luslararası İlişkiler Birimini

0  Ulusal Ajans: B aşbakanlık A vrupa Birliği Eğitim  ve Gençlik Program ları M erkezini.

g) U luslararası İlişkiler Birim i: Ağrı İbrahim  Çeçen Üniversitesi R ektörü  adına A vrupa Birliği 
Eğitini ve Gençlik Program larına ilişkin iş ve işlem leri yürütm ekle görevli Rektörlük 
bünyesindeki U luslararası ilişkiler Birim ini,

h) Hayal Boyu Ö ğrenm e Program ı: U luslararasıJlişfeite^B irim i, A vrupa Birliği Hayatboyu 
Öğrenme Program ları K oordinatörü s o r ^ ^ u İ ^ ^ r ü t ü l e n  ana değişim /eğitim  
program ını, /  ' "  \
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ı) Erasmus Program ı: Hayat Boyu Ö ğrenm e Program ının yüksek öğretim le ilgili öğrencilere 
yönelik eğitim  (ders alm a) ve staj (yerleştirm e) hareketliliği, akadem ik ve idari personelin 
ders verm e ve eğitim  alm a hareketliliği alt program ını,

i) Erasm us Kurulu: Ağrı İbrahim  Çeçen Ü niversitesinde Erasm us Program ını yürütm ekle 
görevli Kurulu,

j)  Erasmus Kurul Başkanı (Erasm us Ü niversite Koordinatörü): Ağrı İbrahim  Çeçen 
Üniversitesi R ektörlüğü adına Erasm us Program ına ilişkin iş ve işlem leri yürütm ek üzere 
rektör tarafından görevlendirilen öğretim  elem anını,

k) Ünite: Ağrı İbrahim  Çeçen Ü niversitesine bağlı Fakülte, Bölüm , Enstitü , Yüksekokul, 
Meslek Y üksekokulundan her birini,

1) Erasmus Ünite K oordinatörü: Çalıştığı birim  amiri (D ekan, bölüm  başkanı, vb) tarafından 
görevlendirilen ve o birim  adına Erasm us Program ına ilişkin iş ve işlem leri yürütm ekle 
yüküm lü öğretim  elem anını,

m) Erasmus Ü niversite Beyannam esi (Erasm us University Charter): H ayat Boyu Öğrenm e 
Program ına katılabilm ek için Avrupa Birliği K om isyonu tarafından üniversitelere verilen 
sertifikayı.

n) İkili Anlaşma: Ağrı İbrahim  Çeçen Ü niversitesindeki üniteler ile A vrupa Birliği ülkelerinde 
yer alan üniversitelerdeki üniteler arasında yapılan öğrenci, akadem ik ve idari personelin 
değişim  anlaşm asını,

o) Öğrenim A nlaşm ası (Learning A greem ent): Değişim e katılan öğrencinin  gideceği 
üniversite, alacağı dersler, derslerin kredisini gösteren ve öğrencinin kendisi, Erasm us Ünite 
Koordinatörü, gideceği iiniversite’nin Erasm us Ünite K oordinatörü ve her iki üniversitenin 
Erasmus Ü niversite K oordinatörü tarafından im zalanan anlaşm ayı,

ö) Erasm us Öğrenci B eyannam esi (Erasm us Student Charter): Erasm us değişim ine katılacak 
öğrencilere Ü niversite’den ayrılm adan önce verilm esi gereken ve öğrencin in  hak ve 
yüküm lülüklerini belirten  belgeyi,

p) Öğrenim  İzni: Program dan yararlanacak öğrenciye değişim  süresince öğrencilik  hakkını 
saklı tutan, ilgili birim  tarafından verilen izni ifade eder.

Erasmus Programı  

Madde 4

a) Erasmus Kurul Başkanı, Kurul Üyeleri ve Erasm us Ünite K oordinatörlerin in  seçimi ve 
çalışm a şekli Ağrı İbrahim  Çeçen Ü niversitesi U luslararası İlişkiler B irim i Y önergesi’nde 
düzenlenm iştir.

b) Erasm us K urulunun görevleri "



(1) Erasm us Program ının uygulanm ası ile ilgili yıllık çalışm a takvim ini belirler.

(2) Yaygın iletişim  araçları (internet, afiş, vb.) ile program  duyurularının yapılm asını sağlar.

(3) Erasm us Ünite K oordinatörlerinin çalışm a takvim ini belirler, kadro boşluklarını 
Uluslararası İlişkiler B irim  Başkanlığına bildirir.

(4) Yılda en az iki kez Erasm us Ünite Koordinatörleri ile eğitim  ve bilgilendirm e toplantıları 
düzenler.

(5) Ulusal A jans tarafından üniversiteye ayrılan ve ulusal ajansın belirlediği öğrenci, öğretim  
elem anı ve idari personel değişim  veya yerleştirm e tem el ölçütleri doğrultusunda uygulam aya 
yönelik gerekli alt ölçütleri (EK 1) belirler, ilan eder.

(6) Ulusal A jans tarafından üniversiteye ayrılan hibe m iktarına göre öğrenci, öğretim  elem anı 
ve idari personel değişim  veya yerleştirm e kontenjanının birim lere dağılım ını belirler.

(7) İlgili Yabancı D iller Bölüm  Başkanlığı veya Yabancı D iller Yüksek O kulu M üdürlüğü ile 
işbirliği yaparak değişim  program ından yararlanm ak isteyen öğrencilerin  yabancı dil 
sınavlarının yapılm asını sağlar.

(8) Erasm us Program ı ile yurtdışına giden, yurtdışından dönen ve gelen yabancı öğrenciler 
için uyum (orvantasyon) sem inerleri düzenler.

(9) Erasm us Program ıyla ilgili d iğer kararları alır.

Öğrencilerin değişimden yararlanm a koşullan  

M adde 5

a) Ö ğrencilerin değişim den yararlanabilm eleri için:

(1) T.C. vatandaşı ya da

(2) Avrupa Birliği veya A vm pa Ekonom ik Alanı üyesi ülkelerin  vatandaşlarından ya da

(3) A vrupa Birliği üyeliğine aday ülke vatandaşı ya da

(4) Türkiye Cum huriyeti tarafından m ülteci olarak tanınm ış, vatansız ya da daim i ikam et 
alm ış olması gerekm ektedir.

b) Erasm us Program ından faydalanılabilm esi için, Avrupa Birliği bünyesindeki üniversitelerin 
ilgili fakü lte/bö lüm /yüksekokuru  ile Ü niversitedeki karşılığı arasında '‘İkili A nlaşm a 
(Bilateral A greem ent)” olm ası gerekm ektedir. İkili A nlaşm anın değişim de bulunulacak 
akadem ik yılı kapsam ası ve orijinal nüshasının değişim  gerçekleşm eden önce U luslararası 
İlişkiler Birim ine sunulm uş olm ası gerekm ektedir.



c) Yerleştirm e (staj) faaliyetinde ise ikili anlaşm a şartı aranm az, istenilen üniversite veya 
kurum da faaliyet gerçekleştirilebilir. Bu kişilerin alacakları eğitim  program ını Erasm us 
Kuruluna sunm aları yeterlidir.

ç) Erasm us değişim /yerleştirm e (staj) program ına katılacak örgün öğretim deki lisans 
öğrencilerinin en az (hazırlık  dönem i hariç) 1 yıllık eğitim  dönem ini tam am lam ış olmaları 
gerekir. Lisansüstü öğrencilerde bu koşul aranm az.

d) Ö ğrencinin başvurduğu tarihten önceki yarıyıl/yıl sonu itibariyle genel not ortalam asının 
(GNO) lisans öğrencileri için en az 70/100 ya da 2/4; yüksek lisans/doktora öğrencileri için 
75/100 ya da 2,5/4 olm ası gerekir. Bu konuda danışm an öğretim  üyesi tarafından onaylanm ış 
sadece öğrenci karnesi esas alınır. Yeterli m üracaat olm adığı durum larda kontenjanları 
değerlendirm ek için Erasm us Kurulu başarı notunu istenen asgari not barajından aşağıya 
çekebilir. Erasm us K urulu öğrencilerden gerekli gördüğü hallerde ve teyit için tekrar karne 
talep edebilir.

e) Ö ğrencinin değişim den yararlanabilm esi için üniversite tarafından yapılacak olan yabancı 
dil sınavına girm esi ve Erasm us Kurulu tarafından belirlenen asgari notu (50/100) alması 
gerekm ektedir. Ö ğrencinin  gidilecek olan üniversitenin/kuruluşun öğretim  dilinde yeterliğini 
(öğrencinin söz konusu dili program ı takip edebilecek düzeyde bildiğini) gösteren TO EFL, 
ÜDS. ILTS. KPDS DaF gibi her hangi bir sınav sonuç belgesini sunm ası durum unda Erasm us 
Kurulu kararı doğrultusunda yabancı dil sınavından m u af tutulabilir.

Başvuru şekli, sınavlar ve başvuruların değerlendirilmesi  

M adde 6

a) Başvuru ve sınav tarihleri Erasm us Kurulu tarafından belirlenir, U luslararası İlişkiler 
Birirni internet sayfasında yer alır ve üniversite birim lerinin ilgili panolarında ilan edilm ek 
üzere yazılı olarak bildirilir. A yrıca her sınav dönem inden en az 15 (onbeş) gün önce 
Ü niversitenin internet sayfasında duyurulur.

b) Program a başvurular U luslararası İlişkiler B irim inin internet sayfasında sunulan başvuru 
form u doldurulm ak suretiyle yapılır. A yrıca, başvurunun im zalı çıktısı, G N O  için karne ve 
öğrencinin aldığı tüm  dersleri ve notları gösteren transkriptinin Ünite K oordinatörlerinin 
onayından sonra U luslararası İlişkiler Birim ine iletilm esi gerekir.

c) Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler Yabancı Dil sınavına çağrılır. Y abancı Dil 
sınavından Erasm us K urulu tarafından belirlenen yeterli notu alan öğrenciler not ortalam aları 
ve varsa değişim de bulunacakları yurt dışındaki üniversitenin özel şartları olm ası halinde 
(eğitim  dili, dil seviyesi, vb.) bu şartlar doğrultusunda değerlendirm eye alınır. Özel şartların 
ölçüt olarak değerlendirm eye alınabilm esi için bu şartların Ünite K oordinatörleri tarafından 
Erasm us Yabancı Dil S ınavından en az 30 iş günü öncesinde Erasm us K uruluna sunm aları ve 
Uluslararası İlişkiler Birim i internet sayfasında ilan edüm el^fi~gei^km ektedir.
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ç) Öğrencilerin başarı notu. Ulusal A jans’ın aşağıdaki değerlendirm e ölçütlerine göre
belirlenir (Bu konudaki ölçütler ulusal ajansın değişiklik  yapm ası durum unda yeniden 
düzenlenebilir).

Eğitim için:

(1) Genel not ortalam ası (G N O ) :% 50

(2) Yabancı Dil Sınav N otu  :% 50 

Yerleştirme (Staj) için:

(1) GNO :% 55

(2) Yabancı Dil Sınav N otu :% 45

d) D eğerlendirm e sonuçları, öğrencilerin aldıkları tüm  puan lan  içerecek şekilde U luslararası 
İlişkiler Birimi internet sayfasında ilan edilir.

e) Erasm us Kurulu tarafından değişim de bulunm ak üzere belirlenen asil ve yedek öğrencilerin 
Uluslararası İlişkiler Birim i tarafından düzenlenen “uyum  (oryantasyon) eğitim leri”ne 
katılım ı şarttır.

0  Araştırm a görevlileri, yuıl dışına gitm eden önce bağlı bulundukları bölüm , anabilim  dalı ve 
takülte kurulunun onayını alır. Başvuru sırasında başvuru form u ile birlikte gerekli onay 
form unun da teslim  edilm esi gerekir.

Program hibe koşulları 

M adde 7

a) Ö ğrenciler en az bir yarıyıl (3 ay) en fazla bir takvim  yılı (12 ay) süreyle program  
kapsam ında yurtdışında öğrenim  görebilir ve/veya staj yapabilirler. B ir öğrenci öğrenim  
hayatı boyunca aynı değişim  Program ından sadece bir kez yararlanabilir. H ibesiz dahi olsa 
aynı değişim  Program ından ikinci defa yararlanam az.

b) Değişim  Program ından sadece bir dönem  yararlanm ak isteyen öğrenciler, dönem  
tercihlerini seçildikleri eğitim -öğretim  yılının birinci veya ikinci dönem inden yapabilirler.

c) Ö ğrenciler sınavı kazandıktan sonra tercih ettikleri dönem de haklarını kullanm adıkları 
takdire değişim den yararlanm a haklarından vazgeçm iş sayılırlar.

ç) Program  kapsam ında öğrenciler hibeli veya hibesiz olarak değişim  Program ından 
yararlanabilirler.

d) Program  kapsam ında giden öğrencilere Ulusal A jans .tarafından her yıl belirlenen 
tarihlerde, m iktarlarda ve usullerde ödem e yapılır.



e) H er öğrenci değişim  veya yerleştirm e (staj) hibesi alm adan önce üniversite ile bir “Öğrenci 
Hibe Sözleşm esi“ imzalar.

f) Ö dem eler vergi, sosyal güvenlik ve/veya diğer sosyal giderler, idari, yönetim  veya kayıt 
ücreti gibi herhangi bir kesintiye tabi tutulm aksızın, öğrencinin bildireceği banka hesabına 
yapılır. Banka işlem leri ile ilgili her türlü m asraflar öğrenci tarafından ödenir.

g) Değişim  Program ı ile yurtd ışına giden öğrenci, herhangi bir nedenle yurt dışında kalacağını 
taahhüt ettiği süreden daha kısa bir süre kalıp döndüğü takdirde, Erasm us Kurulu öğrencinin 
m azeretini dikkate alarak öğrenciden verilen hibenin tam am ını veya bir kısm ını geri 
ödem esini talep eder ve öğrenci not çizelgesi (transkript) teslim  etm ediği takdirde başarısız 
sayılır.

h) Ü niversite, değişim  program ına katılan öğrencilerin yurtd ışında öğrenim  gördükleri süre 
zarfında. Ü niversite tarafından verilen burs ve benzeri ödem elerin  devam ını sağlam akla 
yüküm lüdür. Bu burs ve benzeri ödem eler öğrencinin yurtdışındaki öğrenim i sırasında 
azaltılam az, kesintiye uğratılam az ve sonlandırılam az.

ı) Erasm us program ı kapsam ında gidecek öğrencilere üniversiteden ayrılm adan önce bir 
“Erasm us Öğrenci B eyannam esi” verilir. Bu beyannam ede öğrencinin  hak ve yüküm lülükleri 
belirtilir.

i) Ü niversite, Yüksek Ö ğrenim  Kredi ve Y urtlar K urum una bağlı yurtlarda barınan 
öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre zarfında barınm a haklarının korunm ası için gerekli 
girişim lerde bulunur.

Programa seçilen öğrencilerin akadem ik işlemleri 

M adde 8

a) Erasm us Program ı ile yurt dışına gitmesi kesinleşen öğrencilerin  Erasm us değişim  
program ından yararlanacakları U luslararası İlişkiler Birim i tarafından bağlı bulundukları 
eğitim  kurum una yazılı olarak bildirilir.

b) Ö ğrenciler, değişim  Program ı ile yurtdışında bulundukları süre içerisinde Ü niversiteye 
ödem ekle yüküm lü oldukları katkı paylarını ödem eye devam  ederler ve Ü niversitedeki ders 
kayıtlarını yaptırırlar.

c) Değişim  Program ına seçilen öğrenciler, bir Öğrenim  A nlaşm ası (Learning A greem ent) 
imzalar. A nlaşm a, öğrencinin kendisi, Erasm us Ünite K oordinatörü, Erasm us Kurul Başkanı 
ve gideceği üniversitedeki Ünite ve Erasm us Üniversite K oordinatörü tarafından im zalanır. 
Bu anlaşm ada öğrencinin gideceği üniversite, alacağı dersler ve derslerin  kredileri belirtilir.

ç) Değişim  Program ına seçilen lisans veya yüksek lisans öğrencileri, gidecekleri üniversitede 
alm ak üzere belirlenen dersleri ve bu derslerin Ü niver^tedek^Jcarşılık ların ı ve kredilerini 
A kadem ik Onay Form u üzerinde gösterirler. G id g i^ I^ l^ J& W lfö ite d e  alacakları dersler,



öğrencinin bağlı olduğu Erasm us Ünite K oordinatörü ile öğrencinin danışm anı (yüksek lisans 
öğrencisi için anabilim  dalı başkanı) olan öğretim  iiyesi/görevlisi tarafından belirlenir.

d) Ö ğrenciler Ü niversitede devam ını aldıkları (bir dönem  devam  edip kaldıkları) derslerin 
yerine gidecekleri üniversitede ders alam azlar. Norm al şartlarda öğrenciler gitm iş oldukları 
dönem in Ü niversitedeki derslerinden sorum ludurlar. A ncak, gidilen dönem de yeterli ders 
eşleştirilm esi yapılam adığı durum larda Üniversitedeki üst dönem  derslerden de seçebilirler.

e) Ö ğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin üniversitem izde ilgili yarıyıl/yılda 
alm akla yüküm lü olduğu derslerle aynı olması gerekm ez, ancak içerik olarak en yakın 
derslerin seçilm esine özen gösterilir. Kapsam ı yönünden uygun olm ası durum unda bir ders, 
birden fazla dersle de eşleştirilebilir.

f) Ö ğrenciler döndükten sonra gerekli belgeleri (transkript, katılım  sertifikası, learning 
agreem ent) Uluslararası İlişkiler B irim ine teslim  ederler. İlgili akadem ik kurullar Uluslararası 
İlişkiler Birim i tarafından kendilerine iletilen not çizelgesini (transkript) dikkate alarak 
öğrencilerin ders denklikleri konusundaki kararlarını belge teslim inden sonraki ilk toplantıda 
karara bağlarlar.

Programa seçilen öğrencilerin yurt dışında bulundukları süreçte ve sonrasındaki  
işlemleri

Madde 9

a) Ü niversitede not ortalam asına katılm ayacak dersler A kadem ik Onay Form u’nda “Not 
lncluded” (N l) olarak belirtilir. Erasm us öğrencilerinin bir dönem de yaklaşık 30 AKTS 
(Avıtıpa Kredi T ıansfer Sistem i; EC TS) kredilik ders alm aları beklenir ve öğrencinin bir 
dönem de alacağı ders yükü 20 A K T S ’den az olam az. Lisans program ındaki öğrenciler için 
Ü niversitede geçerli olacak derslerin sayıları veya eşdeğer kredileri toplam ı, Ü niversitenin 
ilgili yönetm eliğinin ders yüküne ilişkin m addelerinde belirtilen sınırları aşam az.

b) Öğrenci gideceği üniversitede ilgili dönem i tam am lam adan önce ders program ında yapılan 
tüm değişiklikleri Erasm us Ünite K oordinatörü’ne bildirm ekle ve Erasm us Ünite 
K oordinatöründen Ö ğrenim  A nlaşm ası (Learning A greem ent) ile A kadem ik Onay Formu 
kapsam ında yeniden onay alm akla yüküm lüdür.

c) Ö ğrencinin yurtd ışında aldığı ve başarılı olduğu derslerin notları Ü niversitede uygulanan 
not sistem ine dönüştürülerek, Ağrı İbrahim  Çeçen Ü niversitesi Ön Lisans ve L.isans Eğitim- 
Öğretim  ve Sınav Y önetm eliğ i’nin ilgili m addesine göre, öğrencinin not belgesine (transkript) 
işlenir. Erasm us Lisans öğrencilerinin not dönüşüm  işlemleri aşağıda yer alan AKTS not 
dönüşüm  tablosu değerleri dikkate alınarak yapılır.

ç) Yurt dışından dönen öğrencilerin aldıkları derslerin not karşılıkları transkriptlerinde sayısal 
olarak işlenm iş olm alıdır. Ders not karşılıkları transkriptlerinde sayısal olarak işlenm em iş,



sadece 1 yeterli” “başarılı” gibi ifadelerle belirtilm iş ise, bu derslerin karşılıkları için en düşük 
geçme notu (C C /2/60) uygulanır.

d) Yerleştirm e (staj) kapsam ında yurt dışına giden öğrencilerin stajların ın  Üniversitedeki staj 
yüküm lülükleri yerine sayılm ası için ilgili akadem ik birim in yönetim  kurulu kararı gerekir. 
Zorunlu stajı olan birim lerden giden öğrencilerin (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) 
yurt dışı stajları zorunlu stajları ile eşleştirilir. Buna karşılık zorunlu stajı olm ayan birim lerden 
giden öğrencilerin  3 aylık stajları 5 A K TS kredisine sayılarak diplom a ekinde gösterilir.

Tablo 1: AK TS not sistem i ve Ü niversitede yer alan not sistem lerindeki karşılıkları

AKTS
N otu

AKTS
Öğrenci
Tahm ini
% dilim i

H arf
Sistemi

Bağıl
Sistem
N otu

Sözel
Tanım

100’lük
sistem
Lisans

100’lük
sistem
Y .Lisans

100’lük
sistem
Doktora

A 10 AA 4.00 M ükem m el 93-100 95-100 96-100

B 25
BA 3.50 Çok iyi 85-92 89-94 91-95

BB 3.00 Çok iyi 77-84 83-88 86-90

C 30 CB 2.50 İyi 69-76 77-82 81-85

D 25 CC 2.00 Yeterli 60-68 70-76 75-80

E 10
DC-
DD

1.50-
1.00

G eçer < 6 0 < 7 0 < 7 5

FX FF 0,5 Başarısız <35 < 5 9 < 7 4

F FF 0.00 Başarısız

e) Erasm us değişim  program ına katılacak öğrenciler, gidecekleri ülkelerde düzenlenen 
Erasnuıs Y oğun Dil K urslarına katılabilirler. Bu kurslara katılm ak isteyen öğrenciler 
Uluslararası İlişkiler B irim ine başvururlar. Birim , başvuruları gid ilecek ülkedeki kurs 
düzenleyen kurum lara, her yıl A vrupa K om isyonu tarafından belirlenen tarihlerden önce 
öğrencinin değişim  program ına kabul onayı ile birlikte gönderir.

f) Hibeli olarak değişim de bulunacak öğrenciler, Erasm us Yoğun Dil K urslarına katıldıkları 
takdirde kurs süresince hibeden yararlanabilirler.

g) Program a katılan öğrenciler yurtdışındaki öğrenim  ve staj faaliyetlerini tam am layarak 
üniversiteye döndükten sonra Ulusal A jans Öğrenci R aporu’nu hazırlayıp  Uluslararası



h) Erasm us program ından yararlanan ve ilgili sınav yönetm eliğindeki haklara sahip 
öğrenciler. Ü niversitede devam larını aldıkları derslerin sınavlarına (final, vize, bütünlem e vb.) 
girebilirler.

ı) Program a katılan öğrencilere verilecek diplom a eklerinde yurt d ışında aldıkları dersler/staj 
program ı belirtilir.

Adaylıktan vazgeçme

M adde 10- D eğişim den yararlanm ayan/yararlanam ayan asil aday bu durum u seçim  listesinin 
ilan tarihinden sonra en geç iki ay içerisinde Erasm us K uruluna yazılı o larak Feragat dilekçesi 
ile bildirm ekle yüküm lüdür. Bu durum da, ilan edilen seçim  listesinde ilk sıradaki yedek aday 
program dan yararlandırılır.

Üniversite personelinin hareketlilikten yararlanm a koşulları 

M adde 11

a) Öğretim  elem anı ve idari personelin yararlanm a koşulları Ulusal A jansın belirlediği 
koşullaı çeıçevesinde gerçekleşir. Buna göre bir Ü niversite öğretim  elem anı gidecek olduğu 
bir yüksek öğretim  kurum unda bir akadem ik yıl içerisinde en az 5 saat ders verm ek şartı ile en 
çok 6 haftaya kadar ders verebilir.

b) Ders Verme H areketliliğinde hem gönderen hem  de m isafir olunan yükseköğretim  kurum u 
tarafından kabul edilen bir öğretim  program ının olm ası gerekir.

c) Eğitim Alm a H areketliliğinde hem gönderen hem  de m isafir olunan kurum  tarafından kabul 
edilen bir iş planının olm ası gerekm ektedir.

Başvuru şekli ve başvuruların değerlendirilmesi

M adde 12- Erasm us Personel H areketliliğinden faydalanacak personelin:

a) Gitm ek istediği ülkedeki üniversite ile üniversitem izin karşılıklı anlaşm asının  (bilateral 
agreem ent) bulunm ası gerekir.

b) Gidecek olduğu üniversitede belirli bir düzeyde iletişim  kurabilecek düzeyde yabancı dil 
düzeyine sahip olm ası yeterlid ir (bu konuda resmi yabancı dil sınavı sonuçları belirleyicidir).

c) Bununla birlikte aynı üniversiteye başvuru sayısı belirlenen kontenjanın üzerinde olduğu 
durum larda Erasm us Kurulu yapılan başvuruları EK. 1’de sunulan ö lçü tler çerçevesinde 
değerlendirir.



Ç) D eğişim den yararlanacak akadem ik ve idari personelin Üniversitedeki m aaş ve özlük 
haklan aynen devam  eder.

d) Erasm us hibesi program ından yararlanan öğretim  elem anları ve idari personel üniversitede 
çalıştığı birim den aynı süreyle örtüşen dönem  için başka bir yolluk ve yevm iye talep 
edemezler.

e) Erasm us Personel H areketliliğinden faydalanan akadem ik ve idari personel m isafir olduğu 
yükseköğretim  kurum unda ya da işletm ede m isafir kaldığı ve ders verdiği/eğitim  aldığı süreyi 
belirten bir katılım  sertifikası getirm ekle yüküm lüdür.

f) Erasm us Personel H areketliliğinden faydalanan personel, faaliyetin tam am lanm asını 
takiben en geç 15 gün içerisinde faaliyet raporu sunm akla yüküm lüdür.

Hüküm bulunmayan haller

M adde 13- Bu yönergede hüküm  bulunm ayan konularda Ağrı İbrahim  Çeçen Üniversitesi 
Önlisans ve Lisans Eğitim -Ö ğretim  ve Sınav Yönetm eliği ve Ulusal A jans tarafından 
belirlenen kurallar çerçevesinde işlem  yapılır.

Engelli Ö ğrenciler ve Ö ğretim  Elem anları İçin Ek H ibeler

Madde 14

a) Değişim  giderlerinin Erasm us Değişim  El K itabında belirtilen hibe tutarlarını aşması 
durum unda.

b) Yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde başka kaynakların sağlanam am ası durum unda.

M a d d e  15- Ü niversite E rasm us K oordinatörlüğü engelli veya özel ihtiyaçlı öğrenciler ve 
öğretim  elem anları için Ulusal A jans’a kaynak başvurusu yapar.

Yürürlük

M adde 16- Bu Y önerge, Ağrı İbrahim  Çeçen Ü niversitesi Senatosu tarafından 
onaylanm asından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme



AĞ RI İBR AH İM  ÇEÇEN ÜN İVERSİTESİ  

E R A SM U S Ç A LIŞM A  KURULU Y Ö N E R G ESİ EKİ

EK İA. Erasmus Ders Verm e Hareketliliği Program. K ontenjanından Yararlanacak  
A kadem ik Personel için  Değerlendirm e Ölçütleri

1. İlk defa Erasm us Personel hareketliliği program ından faydalanacak olm ak (15 puan).

2. Yabancı dil puanı;

Uluslararası TO EFL, ILTS vb. ve Ulusal çapta KPDS veya ÜDS vb. yap,lan  sınavlardan elde 
edilen puanlar olçut alınır. Bu sınavlardan elde edilen dil puanlarının Erasm us adayları için
puan karşılıkları söz konusu sınavlardan aldıkları puanlar kadardır.

3. Daha once hareketlilik faaliyetlerine dâhil olm ayan bölüm  ya da birim lerden olm ak veya
aha once hareketlilik  faaliyetlerinde yer alm ayan bir ülkedeki yükseköğretim  kurum una 

gidecek olm ak (10 puan).

4. Ağrı İbrahim  Çeçen Ü niversitesi U luslararası İlişkiler B irim i bünyesinde her hangi bir 
basam akta görev alm ış olm ak (Erasm us ünite koordinatörü vb.) (10 puan).

5. Belgelenm esi koşulu ile son 5 yıl içerisinde üniversitem iz üyesi olarak yurt dışı akadem ik
ır kurum la ortak araştırm a projelerinde proje ortaklarından birisi olarak ak tif  görev alm ış 

olmak (10 puan).

6. Eserlerin değerlendirilm esi;

-SCI-Expanded, SSCI veya AH CI kapsam ındaki dergilerde yayım lanm ış her m akale(olgu 
m ektup, vb. hariç) 30 puan,

-U luslararası Hakem li dergilerdeki yayınlar için 20 puan,

-Ulusal hakem li dergilerdeki yayınlar için 15 puan,

-Uluslararası sem pozyum lar için 20 puan,

-Ulusal sem pozyum lar için 10 puan,

-W orkshop, konferans sem iner, çalıştay vs 5 puan,

-Ödül, mesleki kuruluşlara ve bilim sel dergilere üyelik durum unda her biri için 5 puan 

-Uluslararası bilim sel organizasyonlarda görev alm a 5 puan 

-Ulusal bilim sel organizasyonlarda görev alm a 3 puan



7. Başvuran adayın gitm ek istediği üniversite ile gideceği dönem de Ağrı İbrahim  Çeçen 
Üniversitesi arasındaki karşılıklı ikili anlaşm ayı (bilateral agreem ent) kendisinin 
gerçekleştirm iş olm ası(50 puan)

8. Y öneticilik için 5 puan.

9. Puan eşitliğinde, sırayla 1-6. m addelere göre öncelik sırası belirlenir.

B. Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Programı kontenjanından yararlanacak  
akademik veya idari personel için değerlendirme ölçütleri

1. Bu alandaki akadem ik ve idari personel için kontenjan sayısı, başvuran idari ve akadem ik 
personel sayılarının oranı dikkate alınarak belirlenir.

2. A kadem ik personel için değerlendirm eler EK. 1. A. m addesine göre yapılır. Farklı olarak, 
eğitim  alm a hareketliliği için başvuran ve halen lisansüstü eğitim ini sürdürenlere 
değerlendirm ede 20 puan eklenir.

3. İdari personel için değerlendirm e ölçütleri;

a. İlk deta  Erasm us Personel hareketliliği program ından faydalanacak olm ak (10 puan).

b. Yabancı dil düzeyini değerlendirm ede E K .l. A.2. m addesi geçerlidir.

e. Eğitim durum u (lisans derecesine sahip olm ak; 10 puan, yüksek lisans derecesine sahip 
olmak veya yüksek lisans öğrencisi olm ak; 20 puan, doktora derecesine sahip olm ak veya 
doktora öğrencisi olm ak 30 puan).

ç. Daha önce hareketlilik laaliyetlerine dahil olm ayan bölüm  ya da birim lerden olm ak (10 
puan).

d. Her bir hizm et yılı için 1 puan

4. İdari personelde puan eşitliği durum unda sırayla 3. a, b, c, d ve e m addelerine göre öncelik 
sırası belirlenir.

5. Her bir yöneticilik  için 5 puan.


