ERASMUS SIK SORULAN SORULAR
1. Erasmus başvuruları ne zaman ve nasıl yapılıyor?
Başvuru tarihleri ve süreçleri ile ilgili, AB Ofisi’nin duyurularını takip etmelisiniz. İlk başvurularınızı,
http://www.kimoerasmus.com/ adresinden yapacaksınız. Belge teslimi ve yabancı dil sınavları için de
AB Ofisi’nin duyurmuş olduğu süreç takvimine göre hareket etmelisiniz.
2. Okul tercihlerimizi nasıl ve neye göre yapıyoruz?
AB Ofisi transkript ve yabancı dil puanlarınızdan oluşturduğu öğrenci listesini duyurduktan sonra,
http://www.enm.yildiz.edu.tr/ adresinden Erasmus Okul Tercihi duyurusu ile tercihlerinizi nasıl ve ne
zamana kadar yapacağınız açıklanacaktır.
3. Okulla yapılan ikili anlaşmada dil belgesi istendiği yazıyor, bu zorunlu mudur?
Avrupa’da çoğu okul anadilde eğitim yapmakta olup, sınırlı sayıda İngilizce ders de sunabilmektedir.
Dil belgesi çoğunlukla zorunlu tutulmamakta olup, anlaşmalı olduğumuz bazı okullar ise dil belgesi
olmayan öğrencileri kabul etmemektedir. Tercihlerinizi yaparken bu koşulu da gözönünde
bulundurmalısınız. Gideceğiniz ülkenin dilini öğrenip geçerli dil belgesini sağlamak, Erasmus sürecinde
yararınıza olacaktır.
4. Ne kadar hibe alacağız ve hak kazanıp kazanmadığımız ne zaman açıklanacak?
Hibe miktarları AB Ofisi’nin sitesinde yer almaktadır. Hibe listeleri AB Ofisi tarafından duyurulmakta
olup, genellikle Haziran-Temmuz aylarında açıklanmaktadır.
5. Gideceğimiz şehirde barınma imkanları nelerdir?
Genellikle Erasmus öğrencilerine okul yurtlarında konaklama imkanı sunulmakta olup, okulun başvuru
evraklarında yurt başvurusu da bulunmaktadır. Bunun dışında öğrenci evleri ve oda kiralama gibi
seçenekleriniz bulunmaktadır. Bu konuda gideceğiniz okulun koordinatöründen, daha önce giden
öğrencilerden ve YTÜ ESN’den yardım alabilirsiniz.
6. Karşı okulda alacağım dersleri nasıl belirlemeliyim?
Gideceğiniz okulun websayfasından eğitim planlarına erişebilir ve koordinatörlerinden yardım
alabilirsiniz. Öncelikle burada ihtiyaç duyduğunuz derslere karşılık gelebilecek, kredi koşulunu
sağlayan dersleri tercih etmelisiniz. Bu konuda daha önce aynı okula gitmiş öğrencilere de
danışabilirsiniz. Çeşitli nedenlerden, aldığınız dersleri oraya gittiğiniz zaman değiştirmeniz gerekebilir,
bu nedenle ilk hazırladığınız Learning Agreement ve İntibak A formlarının değişebileceğini de göz
önüne almalısınız.
7. Erasmus hakkımdan vazgeçebiliyor muyum?
Erasmus hakkınızdan vazgeçebilir, kontenjan dahilinde okul ve dönem değişikliği yapabilirsiniz. Bu
konuda hazırladığınız dilekçeyi Erasmus Bölüm Koordinatörünüze onaylatıp AB Ofisi’ne iletmeniz
gerekmektedir.
8. Staj başvurularını nasıl yapıyoruz?
Erasmus staj hareketliliği için gideceğiniz kurumu kendiniz bulmalısınız. Staj başvuru ve süreçleri AB
Ofisi tarafından yürütülmekte olup eğer stajınız zorunlu staj olarak da sayılsın istiyorsanız Staj
Hareketliliği İntibak A formunu doldurmanız gerekmektedir.

