
2019 PROJE DÖNEMİ K-GEM KONSORSİYUMU SÜREÇLERİNDE

DEĞİŞİKLİK HAKKINDA (14.12.2021)

09 Aralık 2021 tarihinde yaptığımız duyurularda sözleşme ve diğer tüm süreçlerin K-GEM tarafından
yürütüleceğini bildirilmişti.

Evraklarda hata olmaması ve talep ettiğimiz evraklarda bir eksiklik olmaması adına, sözleşme süreci
BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yürütülecektir.

K-GEM ise hibelerin ödenmesi sürecini yürütecektir. K-GEM tarafından yapılan açıklamada,
ödenecek hibelerde kesinti olmaması için İŞ BANKASI Euro hesabı açılması önemle belirtilmiştir. Bu
nedenle K-GEM Konsorsiyumunda hareketlilik hakkı kazanan tüm personel ve öğrenciler hibe
ödemeleri için UKEY Sistemine İŞ BANKASI hesap numarasını sözleşme taleplerinden önce
girmelidirler.

BUÜ TARAFINDAN SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

2019 Proje Dönemi K-GEM KONSORSİYUMU Personel Eğitim Alma Hareketliliğine hak kazanan
personelimiz web sayfamızdaki ASİL SEÇİLENLER için gerekli işlemleri eksiksiz tamamlayıp hesap
bilgilerini UKEY üzerinden tanımlamalıdır. Tüm bu işlemleri ve evrakları tamamlayan katılımcılar,
konu kısmına “K-GEM (EA) Sözleşme Talebi” yazarak e-posta ile sözleşmelerini talep edebilirler.

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

2019-2022 proje döneminde K-GEM Konsorsiyumu Erasmus Staj Hareketliliğine hak kazanan
öğrenciler web sayfamızdaki gidiş için gerekli belgeleri tamamlayıp hesap bilgileri ile sigorta
bilgilerini UKEY üzerinden tanımlamalıdır. Tüm bu işlemleri ve belgeleri tamamlayan öğrenciler,
konu kısmına “K-GEM (Staj) Sözleşme Talebi” yazarak e-posta ile belgeleri eksiksiz olarak yollayıp
sözleşmelerini talep edebilirler.

ASİL seçilen öğrenciler için kritik tarihler:

✔ STAJ HAREKETLİLİĞİ ORYANTASYON TARİHİ ve SAATİ: 22.12.2021 saat 12:00

"Asil" olarak yerleştirilen öğrencilere 22.12.2021 Çarşamba günü saat 12.00'da çevrimiçi olarak
bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantı linki 22.12.2021 tarihinde UKEY'de kayıtlı olan
e-posta adreslerine gönderilecektir.

✔ PUAN KESİLMEKSİZİN FERAGAT TARİHİ ve SAATİ: 24.12.2021 saat 23:59

Hakkından feragat etmek isteyen "Asil" öğrenciler, 24.12.2021 Cuma günü saat 23:59’a kadar
erasmus@uludag.edu.tr adresine “K-GEM Staj Feragat” başlıklı bir e-posta göndererek durumlarını
bildirmelidirler. Bu tarih ve saatten sonra feragat bildirimi yapan öğrencilerin ileriki Erasmus (öğrenim
veya staj) başvurularında ortalama başarı puanlarından 10 puan kırılacaktır.

YEDEK ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Asillerin feragat etmesi durumunda yedek olan öğrencilere bilgi verilecektir.

K-GEM TARAFINDAN HİBE ÖDEMESİ

K-GEM, vizesini ve uçak biletini alan katılımcılara, gitmesine 1 hafta kala %80 ödeme yapacaklarını,
döndükten sonra ise tüm belgelerin orijinalleri kendilerine ulaştıktan sonra kalan %20 ödemeyi
gerçekleştireceklerini belirtmiştir.

http://www.uludag.edu.tr/erasmus/konu/view?id=6445&title=personel-hareketliligi-asil-secilenler
https://uludag.edu.tr/erasmus/konu/view?id=6651&title=staj-gidis-belgeleri
mailto:erasmus@uludag.edu.tr

