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ERASMUS+ Avrupa Hareketliliği

Sıkça Sorulan Sorular

1.Erasmus+ hareketliliğine başvurmanın şartları nelerdir?

Lütfen bir hareketlilik programına başvurmak için tüm prosedürler hakkında ICO'nun web sayfasını

kontrol edin: https://ico.metu.edu.tr/

2. Hangi üniversitelere başvurmalıyım? Herhangi bir liste var mı?

Listeyi hem bölüm web sitemizden https://fle.metu.edu.tr/en/sonbahar-sömestr-kurs-listesi hem de

ICO sayfasından https://ico.metu.edu.tr/teaching-mobility-0 kontrol edebilirsiniz.

3. Programa son senemde başvurabilir miyim?

Evet. Gideceğiniz üniversitede o dönem alabilmek için en az 30 AKTS'lik dersiniz kaldıysa

başvurabilirsiniz.

4. Hareketliliği ikinci yılımda mı yoksa üçüncü yılımda mı planlamayı önerirsiniz?

Derslerinizi dikkatli seçtiğiniz sürece fark etmez. Sizin kendi kişisel ve akademik durumlarınıza bağlı

bir seçimdir bu tamamen.

5. Hangi yarıyılı seçmek daha iyi olur?

Bu tamamen kişisel tercihinize bağlıdır. Her dönem için dersleri kontrol edin. Bu karar vermenize

yardımcı olabilir.

6. Hareketlilik mezuniyetimi geciktirir mi?

Bu durum hareketlilik öncesi, sırası ve sonrasındaki akademik performansınıza bağlıdır. Alacağınız

dersleri seçerken bölümde zorunlu veya seçmeli olarak saydırabileceğiniz derslere odaklanmanızı

öneririz. Ancak bu bir zorunluluk değildir.

7. Bölümdeki sıralamamı öğrenebilir miyim?

Hayır. Bu bilgi gizlidir ve sıralamanız ilk tercihiniz olan üniversiteye yerleşeceğinizi garanti etmez.

8. Hareketlilik öncesi, sırası ve sonrasında neler yapmalıyım?

Lütfen detaylar için aşağıdaki bağlantıya gidin:

https://fle.metu.edu.tr/tr/procedures-kurs-seçimi-ve-öğrenme-anlaşmalarıhareketlilik

9. Derslerimi nasıl seçmeliyim?

Bölüm web sitesindeki ders listelerini kontrol edebilirsiniz ve daha fazla seçenek için karşı

üniversitenin web sitesine bakabilirsiniz. Sonrasında bölümümüzdeki derslere eşdeğer olanları,
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2020-2021 müfredatını kontrol ederek (https:// fle.metu.edu.tr/tr/

2020-2021-yabancı-dil-eğitimi-lisans-programı) veya https://catalog.metu.edu.tr/ bağlantısı

aracılığıyla bölüm dışı dersleri belirlemeye çalışın. Taslak ders listenizi oluşturduğunuzda, bölümdeki

Erasmus öğrenci danışmanlarımıza e-posta gönderip (ersmsfle@metu.edu.tr) doğrulama

isteyebilirsiniz.

10. Öğrenim Sözleşmesini nasıl hazırlamalıyım?

Derslerinizi seçtikten sonra, Hareketlilik Öncesi Öğrenim Sözleşmesi hazırlayabilirsiniz. ECTS kredisi

hususunda dikkatli olmalısınız. Her iki üniversite için de minimum 30 ECTS karşılık gelecek şekilde

ders seçimi yapılmalıdır. Taslak olarak Öğrenim Sözleşmesi hazırladıktan sonra, bölümdeki Erasmus

öğrenci danışmanınızdan kontrol etmesini rica edebilirsiniz. Eğer seçilen dersler uygunsa ve form

eksiksiz hazırlanmışsa, ersmsfle@metu.edu.tr adresine e-posta gönderip, Erasmus bölüm

koordinatörünün imzalamasını isteyebilirsiniz.

11. Karşı üniversitede seçilen derslerin ECTS kredi çok düşükse ne yapılabilir?

Bölümümüzdeki Erasmus öğrenci danışmanlarıyla iletişime geçin ve olası eşdeğer dersler için ECTS

kredisi belirlemede destek alın.

12. Karşı üniversitede aldığım bütün dersler saydırılabilir mi?

Ders içerikleriyle ilgili eşdeğerlik durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ders izlencelerinizi

yanınızda getirmeniz ve üniversitemizdeki öğretim üyelerinden her bir ders için resmi onay almanız

gerekmektedir. Ders denkliği onay formu için linki ziyaret edin:

https://fle.metu.edu.tr/tr/formlar

13. Vize süreci ve konaklama için yardımcı oluyor musunuz?

Vize süreci ve konaklamayla ilgili konular yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Bölümümüz ve

Uluslararası İşbirliği Ofisi sorumluluk kabul etmemektedir. Bazı üniversitelerin yurtlarla anlaşması

mevcut iken, bazılarının ise böyle bir anlaşması bulunmamaktadır. Bu durumda, apartman dairelerinin

başka öğrencilerle paylaşılması tercih edilmektedir. Önceki dönemlerde Erasmus programına dahil

olan öğrencilerimizden tavsiye alabilirsiniz.

https://catalog.metu.edu.tr/
mailto:ersmsfle@metu.edu.tr
mailto:ersmsfle@metu.edu.tr
https://fle.metu.edu.tr/tr/formlars

