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1. Her öğrenci için hibe ödeniyor mu? Bir öğrenci birden fazla kez Erasmus yaparsa giderse her 
sefer için hibe alabilir mi? 

• Yerleştirilen tüm öğrencileri için hibe ödemesi yapılacaktır. Birden fazla Erasmus için 
seçilme durumunda yine hibe alınabilecektir. 

2. Karşı kurumdan istenen belgelere nasıl ulaşacağım, zorunlu belgeler nereden bulabilirim? 
• İlgili okulun web sayfasını inceleyiniz. 

3. Eğitimin online olması durumunda vazgeçersem, puan düşer mi? 
• COID-19 nedenli vazgeçmelerde şu an için puan kırılmıyor ancak, Ulusal Ajans tarafından 

kural değişikliği yapılabilir. Böyle bir durumda bilgilendirme yapılır. 
4. Erasmus yaptığım süre içinde diğer burslarımda kesinti olur mu? 

• Burs aldığınız birim/kurum ile görüşünüz. 
5. Karşı üniversiteye harç ödemesi yapacak mıyım? Uludağ Üniversitesi harcımı yatıracak mıyım? 

• Karşı üniversiteye harç ödenmeyecek ancak, BUÜ’ye harç ödüyorsanız Erasmus ile 
gittiğiniz dönem için de ödeme yapacaksınız. 

6. OLS ne demek? Ne zaman tanımlanıyor? 
• Avrupa Komisyonu tarafından ücretsiz olarak sağlanan online dil sınavı ve kursudur. 

Gideceğiniz ülkenin dilinde tanımlanır. Erasmus ofisi tarafından zamanı geldiğinde 
bildirilecektir. 

7. Yüksek Lisans tez dönemi öğrencisinde kredi nasıl hesaplanır? 3o kredi zorunlu mu? 
• Lisansüstü tez dönemi öğrencileri ya gidecekleri kurumda tezleri için danışman bulmalı ve 

tezlerini gittiği yerde yazmalılar ya da danışman bulamazlarsa 30 AKTS/ECTS’lik ders 
almalılardır. 

8. Karşı kurumun akademik takvimine ulaşamıyorum ne yapmalıyım? 
• Henüz yayınlanmamış olabilir. Belirli periyotlarda web sayfalarını takip ediniz. 

9. Karşı kurum benden öğrenci olduğuma dair belge istedi? Ne yapmalıyım? 
• Öğrenci işlerinden İngilizce olarak öğrenci belgesi talep ediniz. 

10. Yabancı uyruklu öğrencilerin vize süreçleri nasıl olacak? Kendi ülkesindeyken vizeye başvuru 
yapıp, ülkesinden direk Erasmus ülkesine gidebilir mi? 

• Gideceğiniz ülkenin büyükelçilik/konsolosluğuna danışmalısınız. 
11. Bir yıllık seçildim, güze yerleştirildim? Bahar için yeniden başvuru yapmam gerekir mi? 

• Karşı okullar tarafından öğrenciler 1 yıl olarak istenmiyorsa, tüm öğrenciler güz dönemi 
için yerleştirilirler. Bahar dönemi de hareketlilik gerçekleştirmek istiyorsanız; bahar 
dönemi boş kalan kontenjan ilanı açıldığında başvuru yapmanız gerekir. 

12. 1 Yıllık seçildim, hibe ödemem nasıl yapılıyor? 
• Karşı okullar tarafından öğrenciler 1 yıl olarak istenmiyorsa, tüm öğrenciler güz dönemi 

için yerleştirilirler. ! yıl olarak gideceğiniz Erasmus Ofisi tarafından onaylandı ise; 
gideceğiniz süre kadar hibe alacaksınız. 

  

 


