Erasmus’u kazandım (öğrenim programı). Şimdi Ne yapacağım?
Değişime gitmeden önce
•

Partner Üniversite Başvuru Süreci
Web sitemizde duyurulan sonuçlarda ‘Asil’ listede olan öğrencilerimiz Üsküdar Üniversitesi, Değişim Programları
(Erasmus+) Ofisi tarafından yerleştirildikleri partner üniversiteye ‘aday’ öğrenci olarak bildirilecektir. Partner
üniversite adaylığı onayladıktan sonra öğrenciye oradaki başvuru süreci, istenen belgeler ve yapılması gereken
diğer görevleri hakkında detaylı bilgilendirme yapacaktır. Bu bilgilendirme bazen 2-3 hafta içerisinde, bazen ise
daha geç gelebilmektedir. Eğer aday gösterildikten sonraki 1 ay içinde hiç bir bilgilendirme yapılmadı ise partner
üniversitenin erasmus ofisine eposta ile iletişime geçerek bilgi almalısınız. Partner üniversite başvuruyu herhangi
bir sebepten reddedebilir ve bunun için Üsküdar Üniversitesi sorumlu tutulamaz.

o Pasaport kimlik sayfasının kopyası
o Resmi/imzalı Transcript (not belgesi)
o Dil yeterlilik belgesi (Çoğu partner üniversitemiz Üsküdar Üniversitesi Hazırlık Okulundan temin
edebileceğiniz hazırlık okulu sonuç belgesini kabul etmektedir).

o Öğrenim Anlaşması
Not: Partner üniversitede uygulanan prosedüre göre ek belgeler istenebilir. Sunulan belgelerin düzenlenme
tarihi 1 aydan eski olmamasına dikkat edilmelidir.
Partner üniversitedeki başvuru süreci tamamlandıktan sonra genel olarak 4-6 hafta içerisinde başvurunuz
sonuçlanır ve ‘Kabul Mektubu’ veya ‘Kayıt Yazısı’ tarafınıza iletilir. Kabul mektubu aldıktan sonra yapılması
gerekenler konusunda ilgili bilgi paketimizi okuyabilirsiniz.

•

Üsküdar Üniversitesine karşı sorumluluklarınız
Partner üniversitedeki süreçler ile ilgilenirken, kendi üniversitenizdeki süreçleri de aynı anda yürütmeniz
gerekmektedir. Bu sorumluluklarınız aşağıda sıralanmış olup kişiye ve gidilen yere göre ek belgeler istenebilir.

o Öğrenim anlaşması (Öğrenci ve akademik koordinatörler tarafından imzalı)
Öğrenim anlaşmasını AB Komisyonunun LoA uygulaması üzerinden de doldurabilir ve imzaya sunabilirsiniz.

o Kabul Mektubunun iletilmesi
o Sağlık sigortası poliçesinin kopyası (Detaylı bilgi için tıklayınız)
Bazı AB üye ülkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan sağlık sigortası anlaşmaları mevcuttur. Eğer
Türkiye’de Anne-Babanızdan SGK’ya dahilseniz, SGK ile iletişime geçerek herhangi bir poliçe ödemesi yapmadan
teminat altında olduğunuzu gösteren belgeyi temin edebilirsiniz. SGK anlaşmalı ülkeler ve başvurusunun nasıl
yapılacağı bilgisini SGK yurt dışı işlemler birimi ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

o Yapı ve Kredi Bankasının herhangi bir şubesinden açılmış AVRO hesap cüzdanı fotokopisi
o Hibe Sözleşmesi imzalanması (Ofisimize gelerek ve sağlık sigortası ile hesap cüzdanını teslim ederek ıslak imza
ile imzalanmalıdır.

o OLS- Çevrimiçi Dil Desteği ilk sınavının tamamlanması (Detaylı bilgi için tıklayınız)

erasmus@uskudar.edu.tr

•

Vize Başvurusu
Partner Üniversite tarafından kabul mektubu gönderildikten sonra ilk adım bu kabul mektubunu
erasmus@uskudar.edu.tr adresine iletmek ve ‘konsolosluk yazısı’ talep etmek. Bu talebiniz iletildikten sonra
belgenin tarafımızdan hazırlanması 1 hafta sürmektedir. İkinci adım olarak kabul aldığınız kurumun bulunduğu
ülkenin Türkiye’deki konsolosluğunu arayıp vize randevusu almalısınız. 32 farklı program ülkesinin vize
prosedürleri ve gereklilikleri değişkenlik göstermektedir ve aydan aya prosedür değişikliğine gidebilmektedirler.
Dolayısı ile en güncel bilgiyi almak adına konsolosluğu veya konsolosluğun resmi olarak görevlendirdiği vize
başvuru merkezini arayarak Erasmus+ öğrencisi olduğunuzu ve ilgili kurumdan kabul aldığınızı belirterek bilgi
almak istediğinizi ve başvuru için randevu günü belirlemek istediğinizi söylemelisiniz. Vize başvurusu
randevusunu kabul mektubunda yazan program başlama tarihinden en erken 3 ay öncesine ayarlayabilirsiniz.
Vize başvurusunda bizden talep edeceğiniz ‘konsolosluk yazısı’, partner üniversitenin ilettiği resmi kabul
mektubu, sağlık sigortası, maddi teminat kanıt belgeleri veya dilekçe, pasaport aslı ve kopyası, öğrenci belgesi,
doğum belgesi, sicil kaydı gibi belgeler istenebilmektedir. Bazı ülke konsoloslukları bu belgelerin kendi resmi
dillerinde noter onaylı çevirisini talep etmektedir.

Değişim Esnasında
o Varış formu (Partner üniversiteye gittiğinizde bunu belgeleyen yazıyı erasmus ofisine imzalatıp bize eposta ile

iletmelisiniz (erasmus@uskudar.edu.tr)
o Öğrenim anlaşması- değişiklikler kısmının tamamlanması

Gitmeden önce planlanan ve onaylanan derslerde değişiklik olması halinde öğrenim anlaşmasının ‘EsnasındaDuring’ kısmı doldurulmalı ve imzalar tamamlanmalıdır. Değişiklikler sonucu derslerin toplam AKTS yükü bir
akademik dönem başına 30 AKTS olmalıdır.

Değişim Sonrasında
o Partner üniversitede alınan derslerin notlarını gösteren Transcript belgesi
o Orijinal ve ıslak imzalı katılım sertifikası (Partner üniversite Erasmus ofisi tarafından imzalanmalıdır)
o Değişiklikler ile onaylı öğrenim anlaşması (üç taraf imzalı- öğrenci, ve akademik koordinatörler)
o AB Anketinin doldurulması (çevrimiçi)
o OLS- Çevrimiçi Dil Desteği ikinci sınavın tamamlanması (Detaylı bilgi için tıklayınız)

Değişim sonrasında belgeler tamamlandıktan sonra 40 takvim günü içinde katılım sertifikanız, pasaport girişçıkışlarınız ve diğer belgeleriniz denetlenerek toplam hak edilen hibeniz yeniden hesaplanacaktır ve kalan hibe
ödemeniz Mali İşler Direktörlüğünde işleme alınmak üzere iletilecektir. Hesaplanan hibede fazla kesinti meydana
gelirse ve ödenmeyen hibeniz bunu karşılamaya yetmez ise size hibe iadesi ile ilgili bilgilendirme yapacağız.

erasmus@uskudar.edu.tr

Önemli Notlar
Partner üniversitedeki başvuru süreci, vize başvurusu, konaklama, seyahat ve diğer ayarlamalar sadece programa katılacak
öğrencinin sorumluluğundadır. Üniversitemiz başvuruları adil değerlendirme ve hibe tahsisi dışındaki süreçlerden sorumlu
tutulamaz.
Adaylıklar güz döneminde gidecek öğrenciler öncelik verilerek tamamlanmaktadır. Bahar döneminde gitmeyi planlayan
öğrencilere ayrı bir oryantasyon düzenlenecektir. Bahar döneminde gitmeyi planlayan öğrenciler için adaylık süreci takip eden
Eylül ayında yapılacaktır. Partner üniversitelerdeki akademik takvim farklılıklarına göre.

Web sitemizde ulaşabileceğiniz diğer bilgi paketleri ve formlara ne bu linkten
ulaşabilirsiniz: https://erasmus.uskudar.edu.tr/tr/belgeler
OLS hakkında bilgilendirme
Sağlık Sigortası (ve SGK anlaşmalı ülkeler)
Kabul Mektubu aldım. Sonraki adımlar neler ve hibe sözleşmesini nasıl imzalayacağım?
Öğrenim Anlaşmasını nasıl dolduracağım?

erasmus@uskudar.edu.tr

