
Tam zamanlı öğrenci olmak
Not Ortalaması: 2.20 (Ön lisans, Lisans) 2.50 (Lisansüstü)
Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan
öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri
için lise mezuniyet notunun en az 75/100
Yeterli sayıda AKTS yükü (bir yarıyıl için 30 AKTS)
Erasmus etkinliğine daha önce katıldıysanız, toplam süre 12 ayı geçmemelidir.

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programı öğrencileri Erasmus +
programına başvurabilir. Genel başvuru koşulları aşağıdaki gibidir;

 

Sıkça Sorulan Sorular
SSS ?

Erasmus Nedir? 

Erasmus, Avrupa Birliği tarafından yürütülen ve Avrupa'daki yükseköğretim
kurumları ile işbirliğini teşvik eden bir öğrenci değişim programıdır. Üniversite

öğrencilerine başka bir Avrupa ülkesinde staj ve eğitim deneyimi sağlamaktadır.
Ülkeler arası değişim sayesinde öğrenciler farklı kültürlerle tanışır, yurtdışında

deneyim kazanarak ve öğrenme fırsatlarını keşfedebilirler.

Erasmus Programına kimler başvurabilir?

Öğrenciler Erasmus Programına nasıl başvuru
yapabilir ve seçim kriterleri nelerdir?

Öğrenciler Işık Üniversitesi Web Sitesi üzerinden ilan edilen başvuru çağrılarını takip ederek ve talep
edilen belgelerle başvuru adımlarını tamamlamalıdır.

 
 https://www.isikun.edu.tr/international/erasmus-and-exchange/outgoing-students/erasmus

 
Ulusal Ajans tarafından Erasmus Başvuru Kılavuzunda belirtilen seçim kriterlerine göre öğrenci seçimleri
Erasmus Seçim Komitesi tarafından belirlenmektedir. Erasmus öğrenci seçimi, Ulusal Ajans tarafından
ilan edilen değerlendirme kriterleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak, aranan asgari koşulları taşıyan

öğrencilerden ve en yüksek puanların sıralamasına göre yapılmaktadır.

Erasmus+ & Küresel Değişim Programları



Sıkça Sorulan Sorular
SSS ?

Öğrenciler Partner Üniversitelerle ilgili detaylara nasıl ulaşabilir?

Partner üniversitelere ve kontenjan listelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

Erasmus Başvuru Takvimi nedir?
Başvuru Çağrıları, eğitim ve staj hareketliliği için her yıl Şubat ayında açılmaktadır. Yıl içinde staj

hareketliliği ve personel hareketliliği ile ilgili duyurular da yayınlanmaktadır. Duyuruları web sitemizin ana
sayfasından ve uluslararası ofis sayfasından takip edebilirsiniz. 

https://mobility.isikun.edu.tr/KION.UI.Web.ExchangeProgram/Public/AgreementList.aspx?pId=7317 

https://www.isikun.edu.tr/international/announcement

Üniversite, pasaport, vize, konaklama gibi seyahat
sürecinde öğrenciye destek oluyor mu?

Pasaport çıkarma, vize alma, konaklama gibi seyahat işlemleri öğrencilerin sorumluluğundadır ve dikkatlice
tamamlanmalıdır. Bazı durumlarda, gerektiğinde ilgili birimler tarafından daha fazla destek verilecektir.

Öğrenciler mezun olduktan sonra Erasmus Programına katılabilir mi?

Staj hareketliliği çerçevesinde öğrenciler, mezuniyet öncesi başvurunun yapılması ve
seçilmesi şartıyla mezun olduktan sonraki 12 ay içinde staj hareketliliğine katılabilirler.

Öğrenciler hem staj hem öğrenim hareketliliğine katılım sağlayabilir mi?

Öğrenciler her iki programa aynı anda veya farklı zamanlarda katılabilirler. Aynı zamanda başvuru yapılması
durumunda değerlendirmede “-10 puan” uygulaması yapılmaktadır ve hangi hareketlilik için uygulanacağı öğrencinin

seçimine bırakılır. Öğrenciler her eğitim seviyesinde (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) program
çerçevesinde 12 ay boyunca hareketliliğe katılabilirler. Staj süreleri minimum 2 ay maksimum 12 aydır. Hibe almaya
hak kazandığınız ve ne kadar süreyle hibe alabileceğiniz, değerlendirme-seçim süreçlerinden sonra açıklanmaktadır.

Öğrenciler Erasmus Programı ile nereye gidebilir?

Öğrenciler, öğrenim ve staj hareketliliği programları için aşağıdaki Program ülkelerine katılabilir:

1.ve 2. Grup Program Ülkeleri 

3. Grup Program Ülkeleri

İngiltere, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn,
Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs,

Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hırvatistan,
Slovenya, Polonya, Sırbistan, Romanya, Slovakya, Makedonya

https://mobility.isikun.edu.tr/KION.UI.Web.ExchangeProgram/Public/AgreementList.aspx?pId=7317
https://www.isikun.edu.tr/international/announcement


Öğrencilere verilecek Erasmus hibesi miktarı ülkelere göre her yıl Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir.
Ülkelere ve hareketlilik türüne göre hibe miktarları aşağıdaki gibidir. Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarının
tüm seçilen öğrencilere yetmesi durumunda hibeler, ortak üniversitelerin akademik takvimlerinde yer alan kurs
başlangıç ve son hafta bitiş tarihlerine, staj hareketliliği için kabul mektubunda yer alan ve hibe sözleşmesinde

belirtilen tarihlere göre hesaplanmaktadır.

Öğrenciler ne kadar hibe alır?

1.ve 2. Grup Program Ülkeleri 

3. Grup Program Ülkeleri

600 €

450 €

750 €

600 €

Öğrenim
 (Aylık)

Staj 
(Aylık)

Öğrenciler hibesiz olarak da Erasmusa katılabilir mi?

Öğrenciler Erasmus Değişimine hibe olmadan katılabilirler. Öğrenci, başvurmak için minimum şartlara sahip
olmalıdır. Hibe alan öğrenciler olarak süreçleri takip etmeli ve değerlendirme sürecine katılmalıdırlar. Tek fark, hibe

ödemesi yapılmamasıdır.

Öğrenciler hibelerini ne zaman ve nasıl alırlar?
Seçim sonrası resmi sonuçların açıklanması ile öğrenciler ‘Erasmus Aday Öğrenci’ statüsünde

olmaktadır. Aday öğrenciler, belgelerini Uluslararası Ofise teslim etmelidir. Öğrenci ile hareketlilik
tarihlerini ve hibe miktarını gösteren hibe sözleşmesi imzalanmaktadır. Staj hareketliliği için 3 aylık,
öğrenim hareketliliği için ilk aşamada 3 aylık ödeme yapılmaktadır. Ödemeler, öğrencinin Akbank

Euro hesabına yapılmaktadır. 

Öğrenciler gidilen üniversitede her dönem başına kaç AKTS almalıdır?
Öğrenim hareketliliğine katılacak öğrencilerin 1 dönem için 30 AKTS ve 1 akademik yıl için 60 AKTS almaları

gerekmektedir. Ortak üniversitede öğrenciler tarafından alınan dersler için tam tanınma sağlanmaktadır.

�nternat�onal@�s�kun.edu.tr

SSS ?
Sıkça Sorulan Sorular


