2021- 2027 Erasmus Öğrenci Hareketliliği Hibe Dağıtım Yöntemi*
1. Erasmus Öğrenim Faaliyetine kapsamında seçilen tüm öğrencilere ilk hibe dağıtımında tek
dönem için hibe tahsis edilir. Öğrencilerin dönem uzatma talepleri ek hibe ve/veya
vazgeçen öğrencilerden kalan hibe miktarlarına göre değerlendirilir.
2. Ulusal Ajans tarafından Öğrenim hareketliliğine tahsis edilmiş toplam hibe öncelikle
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul
performansına
göre
ilgili
birimlere
dağıtılır.
Fakülte/Enstitü/Yüksekokulların yüzdelik performansı aşağıda belirtilen şekilde
hesaplanır:
a. İlgili birimin önceki üç yıl gönderdiği öğrenci sayısı yıl bazında birimin toplam
öğrenci sayısına oranlanır.
b. İlgili birimin bir sonraki yıl göndermek üzere yerleştirdiği öğrenci sayısı toplam
yerleşen öğrenci sayısına oranlanır.
c. Bu oranların ortalaması alınır.
3. Öğrencilerin yerleştirildiği partner üniversitelerin akademik takvimleri göz önünde
bulundurularak öğrencilerin hak edeceği olası hibe miktarları hesaplanır. Akademik
takvimlerin ders başlangıç tarihi ve final sınavlarının bitiş günü baz alınır. Varsa
oryantasyon günleri için en fazla yedi gün toplam süreye dahil edilir.
4. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul bazında performansa göre tahsis edilen hibe
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul içinde Erasmus notuna göre sıralanan öğrencilere--en yüksek
nota sahip öğrenciden başlanarak ve öngörülen hibe miktarlarına göre--dağıtılır.
5. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul bazında yapılan dağıtım sonrası ilgili birimlerin talebini
karşılamayacak (artık) hibe miktarı toplanarak Üniversite bazında Erasmus notuna göre
azalan sırada oluşturulan listeye göre dağıtılır.
6. Daha önce hiç öğrenci göndermemiş bölümlere pozitif ayrımcılık yapılarak, öğrencinin
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul sıralamasından ve performansından bağımsız olarak, ilgili
bölümden notu en yüksek olan bir öğrenciye hibe tahsis edilir.
7. Uzatma/ek hibe dağıtımı aynı usul ve esaslar gözetilerek yapılır.
Erasmus Staj Hareketliliği Hibe Dağıtım Yöntemi
1. Erasmus Staj Hareketliliği için tahsis edilen hibenin sadece belirli bir süre için (en az iki
ay olmak üzere) tüm öğrencilerin taleplerini karşılaması durumunda ilk hibe dağıtımında
tüm öğrencilere belirlenen süre için hibe verilir. Uzatma talepleri, ilk kabulü iki aydan daha
uzun süreli olan öğrencilere öncelik verilmek üzere, ek hibe ve/veya vazgeçen
öğrencilerden kalan hibe miktarlarına göre değerlendirilir.
2. Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında seçilen öğrencilere, toplam hibenin tüm
öğrencilerin iki aylık staj süresini karşılamakta yetersiz olduğu durumda, yukarıda
belirtilen Fakülte/Enstitü/Yüksekokul performansına dayalı hibe dağıtımı yöntemi
uygulanır.

Hibe Kesintisi ve İadesi
Öğrencilerden hibe iadesi ve/veya kesintisi ile ilgili olarak aşağıda belirlenen kriterler
uygulanacaktır:
1. Akademik başarısızlık nedeniyle kesinti
1. Öğrenim hareketliliği; öğrenciler partner üniversitede aldıkları toplam AKTS
kredisi en az ½’sinden başarılı olmakla yükümlüdür. Gerekli başarı kriterini
sağlayamayan öğrencilerin hibesinden faaliyet sonrası hesaplanan toplam
hakedişinden %20 oranında kesinti yapılır.
2. Akademik başarısızlığın (0 AKTS kazanımı) öğrencilerin hiçbir derse/sınava
girmemesi sebebiyle oluştuğu tespit edilirse hibenin tamamının iadesi istenir.
2.

Eksik belge kesintileri
1. Hareketlilik sonrasına ait hiçbir hareketlilik belgesinin ya da hareketliliğe katılımı
kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş
sonrası transkript) duyurulan tarihlere uygun olarak tamamlanmaması halinde tam
iade istenir.
2. AB Katılımcı anketi ve OLS sınavı ile ilgili kesintiler Ulusal Ajans’ın el kitabında
belirlediği şekilde uygulanır.

*15.04.2021 tarihinde toplanan Erasmus Komisyonunca karar altına alınmıştır.

