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BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU YÖNERGESİ 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Kriterleri 

2021-2022 akademik yılının güz yarıyılında Erasmus ile gitmek isteyen öğrenciler bu seçim döneminde başvuru yapmalıdırlar.  

Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler ve kontenjanları Kurumlararası Anlaşma Listesinde gösterilmektedir. Bölümünüzün anlaşmaları ile 

ilgili detaylı bilgi almak için mutlaka fakülte/bölüm koordinatörlerinize danışınız. 

1. Genel Akademik Not Ortalaması (GANO): 

Başvuru için GANO ön lisans ve lisans düzeyinde 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise 2.50/4.00 olmalıdır. Sistem 

başvuru tarihi itibarıyla en güncel GANO’nuzu baz alır. GANO’nun başarı puanındaki ağırlığı toplam 100 puan üzerinden %50’dir. 

2. Yabancı Dil: 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği için gerekli dil seviyesi tüm bölüm ve anlaşmalar için B2’dir. B2’nin 100’lük sınav sistemindeki karşılığı 

75-94 puan aralığıdır. Başvuru yapmak istediğiniz kurum hangi dili istiyorsa o dilden en az 75 puan almış olmanız gerekmektedir. 

Anlaşmalı kurumların dil kriterlerini Kurumlararası Anlaşma Listesinde görebilirsiniz. Dil konusunda ayrıca mutlaka fakülte/bölüm 

koordinatörlerinden bilgi alınız. Yabancı dil puanının başarı puanındaki ağırlığı toplam 100 puan üzerinden %50’dir.  

3. Kredi Yükü: 

Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanabilmek için gidilecek dönemde 30 AKTS’lik ders yükünün olması gerekmektedir. Bu kriter 

tam zamanlı öğrencilik kavramı ile ilişkilidir. 30 AKTS’den daha az ders yükü kalmış olan öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz. 

Örneğin, normal öğrenim süresini tamamlayıp sadece iki ders için öğrenimini beşinci yılına uzatmış olan bir öğrenci hareketlilikten 

yararlanamaz. Benzer şekilde, üçüncü yılındayken dördüncü yılın derslerini üstten almış ve geçmiş olan öğrenciler dördüncü yılları 

itibarıyla 30 AKTS’nin altında ders yüküne sahiplerse programa dahil olamazlar. En az 30 AKTS ders yükü, daha önce alınmamış ya da 

alınıp geçilememiş dersler anlamına gelir; alınan ve geçilen derslerin tekrar alınması ya da fazla kredi alınması bu şartı 

sağlamamaktadır. 

Başvuru esnasında UKEY sisteminde mezuniyetine kalan AKTS miktarını görebileceksiniz. Eğer kalan kredi yükünüz 30’un altındaysa 

sistem başvurunuzu otomatik olarak geçersiz kılacaktır. Sistem kalan kredi miktarını hesaplarken FD ve FF ile kalmış olduğunuz 

dersleri hesaba katmaz. Bazı özel durumlarda (yatay-dikey geçiş, intibak dönemleri, kayıt dondurma, uzatma vs.) kalan AKTS bilgisi 

sistem tarafından yanlış çekilebilir. Eğer bu bilginin yanlış olduğunu düşünüyorsanız başvuru tarihleri içinde fakülte/bölüm 

koordinatörlerinizle, yüksekokul/fakülte/enstitü öğrenci işleri biriminizle veya BUÜ Otomasyon Birimi ile görüşerek bilginin 

düzeltilmesini sağlamalısınız. Başvuru tarihi sonrasında hiçbir şekilde AKTS düzeltmesi/ güncellemesi yapılmayacaktır. 

Başvuru: 

Erasmus başvuruları 17 Şubat - 10 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak http://ukey.uludag.edu.tr adresinden yapılacaktır. 

Sistem sadece bu tarihler arasında açık olacaktır ve 10 Mart 2021 günü saat 23:59'da başvurular sona erecektir. Bu tarihten sonra 

başvuru yapılamayacaktır. 

• Sisteme girmek için Üniversitemiz ana sayfasındaki UKEY butonunu tıkladıktan sonra kullanıcı adı olarak öğrenci numaranızı, 

şifre olarak otomasyon şifrenizi girmeniz gerekmektedir.  

• Giriş yaptıktan sonra “ERASMUS BAŞVURULARI”na tıkladığınızda soldaki sütunda “ERASMUS ÖĞRENİM BAŞVURUSU” 

butonunu tıklayınız.  

• Açılan penceredeki “Yönerge”yi dikkatle okuyunuz ve “Okudum, anladım” kutucuğunu işaretleyip “DEVAM” butonunu 

tıklayınız.  

• Açılan sayfadaki GENEL BİLGİLER ve OKUL BİLGİLERİ sistemden otomatik olarak çekilmektedir. Bu bilgilerinizde (TC kimlik no, 

Fakülte/Bölüm, Sınıf, GANO gibi) herhangi bir yanlış ya da eksik varsa enstitünüzün/fakültenizin/yüksekokulunuzun öğrenci 

işlerine başvurunuz. 

• BAŞVURU BİLGİLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ sizin tarafınızdan doldurulacak zorunlu alanlardır. Tamamladıktan sonra 

“BAŞVURUYA DEVAM ET” butonunu tıklayınız. 

• TERCİH BİLGİLERİ sekmesinde 3 adet tercih yapabilme hakkınız vardır. Tercihlerinizi yaparken derslerinizin uyumu ve dönem 

tercihi konusunda mutlaka bölüm koordinatörünüzün görüşünü alınız. Her bir tercih için açılan kutu içinden seçim yapınız. 

Hemen alttaki Anlaşmalı Okullarla İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler bölümünde ilgili okulun anlaşma ile belirlenmiş özel 
şartlarını görebilirsiniz. Tercihinizi yaptıktan sonra “KAYDET” butonunu tıklayınız. Tercih yapmayan öğrencilerin başvuruları 

geçersiz sayılacaktır. 

• Eğer tercihleriniz dışında bir üniversiteye gitmek istiyorsanız ilgili kutucuğu işaretleyiniz. Bu kutucuğu işaretlemezseniz ve 

tercih ettiğiniz üniversitelerin kontenjanları dolarsa yerleştirmeniz yapılmaz. 

http://uludag.edu.tr/erasmus
mailto:erasmus@uludag.edu.tr
https://uludag.edu.tr/dosyalar/erasmus/genel/uuiias.xlsx
https://uludag.edu.tr/dosyalar/erasmus/genel/uuiias.xlsx
http://ukey.uludag.edu.tr/
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• DİL BİLGİLERİ sekmesinde BUÜ YDYO tarafından yapılan Erasmus Dil Sınavlarına girdiyseniz yabancı dil puanınız sistemden 

otomatik olarak çekilecektir. Bu bilgilerde bir hata varsa BUÜ YDYO ile iletişime geçiniz. 

• Girmiş olduğunuz başka bir dil sınavı varsa “Yeni dil bilgisi ekleme” bölümüne sınav sonucunuzu girebilirsiniz. YDS, E-YDS, 

TOEFL, YÖKDİL ve Erasmus Belgeli tercihleri yapan öğrenciler sınav sonuç belgelerini başvuru tarihleri arasında önce bölüm 
koordinatörüne onaylatmalı ve Erasmus Ofisinin resmi e-posta adresi olan erasmus@uludag.edu.tr adresine e-posta ile 

gönderilmelidir.  

• Geçerli sınavlar: Bursa Uludağ Üniversitesi Erasmus Dil Sınavı, Bursa Uludağ Üniversitesi Erasmus B2 Dil Kursu Sonuçları, 

Bursa Uludağ Üniversitesi Dil Sınavı (BUÜDS), YÖKDİL, YDS, E-YDS ve ÖSYM’nin tanıdığı diğer sınavlar.  

• Başvuru formunu görüntülemek için tıklayınız yazısını tıklayarak başvurunuzu pdf olarak kendi bilgisayarınıza kaydediniz ve 

çıktı alarak saklayınız. Bu belge başvuru yaptığınızın göstergesidir. Başvuru süresi bittikten sonra görüntülenemez. 

Sistemdeki herhangi bir hata nedeniyle başvurunuz ile ilgili sorunlarda bu belgeyi kanıt olarak kullanabilirsiniz.  

• Başvuru süresi bitene kadar başvurunuzda istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. En son yaptığınız ve kaydettiğiniz başvuru 

geçerli olacaktır. 

Puan Eklenmesini ve Kırılmasını Gerektiren Durumlar: 

Ölçüt                                                          Ağırlıklı Puan  

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan  

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)                                      -10 puan  

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma                                  -10 puan  

BUÜ YDYO tarafından yapılan Erasmus Dil Sınavı’na başvuru yapıp sınava katılmayan öğrencilerin Erasmus’a başvurması 

halinde 

-5 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen 

toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan  

 

Hibeler: 

2021-2022 akademik yılında geçerli olan hibe miktarları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edildikten sonra duyurulacaktır. 

Sonuçlar ve Oryantasyon: 

Seçim sonuçları 12 Mart 2021 tarihinde UKEY üzerinden (ukey.uludag.edu.tr) ilan edilecektir. Oryantasyon programının saati ve 

yapılacağı platform BUÜ Erasmus web sayfasından (uludag.edu.tr/erasmus) duyurulacaktır. Oryantasyon programına seçilmiş olan 

tüm öğrencilerin katılımı zorunludur. Zaruri sebeplerden dolayı katılamayacak olan öğrencilerin durumlarını Erasmus Ofisi resmi e-

posta adresine (erasmus@uludag.edu.tr) e-posta ile bildirmeleri gerekmektedir.  

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1. GANO: Eğer GANO’nuz sistem tarafından yanlış görüntüleniyorsa başvuru tarihleri içinde yüksekokul/fakülte/enstitü öğrenci işleri 

biriminizle veya BUÜ Otomasyon Birimi ile görüşerek bilginin düzeltilmesini sağlamalısınız.  

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri henüz yarıyıl akademik not ortalamaları (YANO) oluşmadan başvuru yaparlarsa GANO bilgisi -1,00 

olarak görüntülenecektir. Bu durumda olan öğrenciler bir önceki eğitim seviyesindeki mezuniyet transkriptlerinin bir kopyasını 

başvuru tarihleri arasında Erasmus Ofisine e-mail ile göndermelidirler. Bu sayede mezuniyet GANO’su ile başvuru yapılabilecektir. 

Aynı şekilde, yatay veya dikey geçiş yapmış olan öğrencilerin de GANO’su -1,00 olarak gözükebilir. Sebebi her ne olursa olsun, 

GANO’su -1,00 olarak veya hatalı gözüken öğrenciler fakülte/bölüm koordinatörleriyle, yüksekokul/fakülte/enstitü öğrenci işleri 

birimiyle veya BUÜ Otomasyon Birimi ile görüşerek bilginin düzeltilmesini sağlamalıdır. Başvuru tarihi sonrasında hiçbir şekilde 

GANO düzeltmesi/güncellemesi yapılmayacaktır. 

2. Yabancı Dil: BUÜ Erasmus Yabancı Dil Sınavına girmiş olan öğrenciler sınava girdikleri dilin yanındaki kutucuğu işaretledikleri 

zaman sınav sonuçları ve sınav tarihi otomatik olarak hücreye yansıyacaktır. Birden fazla sınava girmiş olan öğrencilerin en yüksek 

sınav puanı geçerlidir. Sınav sonuç belgesi ibraz etmenize gerek yoktur. İngilizce ve başka bir dilden daha sınava giren öğrencilerin 

puanları değerlendirilirken tercih edecekleri üniversitenin eğitim dili baz alınır. Örneğin, İngilizceden 80, Almancadan 90 almış olan bir 

öğrenci Almanca eğitim veren bir üniversiteye yerleştirilecekse Almanca puanı, İngilizce eğitim veren bir üniversiteye yerleştirilecekse 

İngilizce puanı değerlendirilmeye alınır. Dolayısıyla, bu fark öğrencinin bölüm içerisindeki başarı sırasını değiştirebilir. Böyle 

durumlarda hangi sınavın değerlendirilmeye alınacağı bölüm koordinatörü tarafından belirlenir ve sisteme girilir. BUÜ Erasmus 

Yabancı Dil Sınavı sonucunuzdan hangisini kullanmak istiyorsanız sağdaki “Seçili” kutucuğunu işaretleyiniz. Sınava girmeden başvuru 

yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağından sınav sonucu alındıktan sonra tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.  

 

http://uludag.edu.tr/erasmus
mailto:erasmus@uludag.edu.tr
mailto:erasmus@uludag.edu.tr
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
mailto:erasmus@uludag.edu.tr
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BUÜ Erasmus Dil Sınavı ve BUÜ Erasmus Dil Kursu sonuçları öğrencinin mevcut öğrenim kademesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans 

veya doktora) içinde alınmış olmalıdır. Ayrıca, lisede alınmış sınav sonuçları, üniversite hazırlık sınıflarından alınan sınav sonuçları, 

başka üniversitelerden alınmış olan sınav sonuçları gibi yukarıda geçerliliği kabul edilmemiş tüm sınavlar geçersizdir. 

 

Farklı bir dil sınavına (örn: İtalyanca, İspanyolca, vs. ya da YDS, TOEFL, DELF, TestDAF gibi) girmiş olan öğrenciler puan, sınav adı ve 

tarihini kendileri gireceklerdir. Girilen sınav puanı 100 üzerinden değilse puan girildikten sonra sistem tarafından otomatik olarak 

dönüştürülecektir. Not dönüşümleri ÖSYM’nin ilgili not dönüşüm tablosu uyarınca yapılmaktadır. Farklı sınavlara ait sonuç 

belgeleri başvurunun bittiği 10 Mart 2021 tarihine kadar bölüm/fakülte koordinatörüne e-posta ile onaylatıldıktan sonra 

bölüm/fakülte koordinatörünün onaylayan e-postası Erasmus Ofisine e-posta ile gönderilmelidir. Belirtilen tarihe kadar belge 

gönderilmemesi durumunda başvuru geçersiz sayılır. Geçerli sınavlar: BUÜ Erasmus Dil Sınavı, BUÜ Erasmus B2 Dil Kursu 

Sonuçları, BUÜDS, YÖKDİL, YDS, E-YDS ve ÖSYM’nin tanıdığı diğer sınavlar. İlgili sınavların geçerlilik süreleri sonuç belgelerinin 

üzerinde yazan süre kadardır. Geçerlilik süresi yazmayan dil sınav sonuçları Erasmus Seçim Komisyonu tarafından 

değerlendirilecektir. 

 

3. Kontenjanlar: Başvuru tarihleri içerisinde yeni kurumlararası anlaşmalar imzalanmayacak ve sisteme eklenmeyecektir. 

Mevcut kurumlararası anlaşmalar dahilinde başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Başvurular bittikten ve yerleştirmeler 

yapıldıktan sonra açık kontenjan kalmış olsa bile hiçbir öğrenci herhangi bir okula yerleştirilmez. İstediği okul dışında bir  okula 

yerleşen veya kontenjan kalmadığı için yedek durumda kalan öğrenciler karşı kurumlarla görüşüp ilave kontenjan dahilinde veya 

başka şekillerde kabul alsalar dahi yerleştirilmezler. Ayrıca, pandemi döneminin getirdiği belirsizlikler nedeniyle karşı kurumların 

talepleri doğrultusunda kontenjanlarda değişiklikler olabilmektedir. Bu nedenle, kontenjan güncellemelerini takip etmeniz 

ve tercih değişikliği yapmanız gerekiyorsa başvuru dönemi içerisinde tercihlerinizi güncellemeniz gerekmektedir. Birden fazla 

başvuru olması durumunda en son başvuru geçerlidir. 

 
4. Karşı Kurumun Nomination/Başvuru Tarihleri: Tercih yapacağınız üniversitenin/üniversitelerin nomination (öğrencinin 

seçildiğinin BUÜ Erasmus Ofisi tarafından yerleştirildiği üniversiteye resmi olarak bildirilmesi) ve application tarihi (yerleştirildiğiniz 

üniversitenin son başvuru tarihi) BUÜ başvuru tarihinden önce bitebilmektedir. Bu bakımdan, tercih yapacağınız 

üniversitenin/üniversitelerin web sayfasına girip nomination/application tarihlerini kontrol ederek başvurunuzu 

nomination/application tarihlerini dikkate alarak tamamlamanız gerekmektedir. Nomination veya başvuru (application) tarihi geçmiş 

okullara başvuru yapılması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir. Bu tarihleri geçen üniversitelere BUÜ tarafından yerleştirilseniz 

dahi, tercih ettiğiniz üniversite tarafından başvurunuz kabul edilmeyebilir. 

 
UYARILAR: 

1. Tüm öğrenciler Türkiye Ulusal Ajansı’nın (www.ua.gov.tr) yayımladığı ve yayımlayacağı kuralları takip etmekle yükümlüdür. 

2. 2021-2022 güz dönemi için yerleştirilen öğrencilerin işlemlerinin, online veya yüz yüze fark etmeksizin normal şekliyle 

sürdürülecektir. 

3. Aşağıdaki durumlarda ise Erasmus Hareketlilikleri bir sonraki döneme ve/veya yıIa ötelenmeyecektir: 

a. Öğrencinin vize alamaması,  

b. COVID-19 nedeniyle öğrencinin gideceği ülkeye sınırIarın ve hava sahasının kapatılması, 

c. Karşı kurumun öğrenciye yüz yüze veya online eğitim sunmaması,  

d. Karşı kurumun yüz yüze eğitim vermesine rağmen öğrencilerin gelmemeleri konusunda uyarmaları ve öğrencinin 

gitmeyi tercih etmemesi, 

e. Güz dönemi öğrencilerin hareketliliklerine başlayıp COVID-19 sebebiyle hareketlilik tamamlanmadan geri dönmeleri. 

4. 2019-2, 2020-1, 2020-2 öğrenim hareketlilikleri ile 2019-1 ve 2019 Let’s Go to Europe for Internship staj hareketliliklerini 

gerçekleştirmiş öğrencilerin 2021-1 öğrenim hareketliliği başvurularından -10 puan düşürülmeyecektir.  

5. Pandemi dönemi nedeniyle vize süreçlerinde geçmiş yıllara göre değişiklikler olmaktadır. Öğrenciler gidecekleri ülkelerin 

resmi temsilcilikleriyle görüşmek ve onların talimatlarını uygulamakla yükümlüdürler. Bazı ülkelerle vize başvuruları 

konusunda sorunlar yaşanmakta ve bu sorunlar zaman zaman öğrencilerin ilgili ülkelere gidememelerine sebep olmaktadır. 

Aşağıda son zamanlarda yaşanan ve Erasmus Ofisinin bilgisi dahilinde olan sorunların bir kısmı verilmektedir. 

 

• Almanya: Bazı öğrencilerden Almanya'da açılmış banka hesabı istiyor.  

• Çek Cumhuriyeti: Çok uzun sürede vize veriyor. Vizenin çıkması 60 gün sürebiliyor. 

• Slovakya: Çok uzun sürede vize veriyor. Bazı belgelerin belirli birkaç tercüman tarafından tercüme edilmesini talep 

ediyor ve tercüme ücreti olarak sayfa başına 30 Euro isteniyor. 

• İspanya: Vize aşamasında hibeye ek olarak banka hesabında yüksek miktarda bakiye talep ediyor. 

• İtalya: Genelde yabancı uyruklu öğrencilere vize vermiyor. 

• Kuzey Avrupa ülkeleri: Üniversitelerin son başvuru tarihi BUÜ’nün başvuru tarihinden önce bitebilmektedir. Bu 

durumda, BUÜ tarafından yerleştirilmiş olsanız dahi, gitmek istediğiniz üniversitenin son başvuru tarihi geçtiği için 

hareketlilikten faydalanamazsınız. 

http://uludag.edu.tr/erasmus
mailto:erasmus@uludag.edu.tr
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
http://www.ua.gov.tr/
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Tercihlerinizi lütfen bu bilgiler ışığında yapın! 

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine! 

Tıp Fakültesi’nin Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında anlaşmalı olduğu kurumlar ile ilgili geçerli olan koşullar anlaşma listesinde 

verilmiştir ve öğrencilerin bu koşulları göz önünde bulundurarak tercih yapmaları gerekmektedir. 

Bahsi geçen koşulların yanı sıra, her kurumun öğrenim programı her öğrenciye uymamakta ve Erasmus Öğrenim Hareketliliğinin şartı 

olan dönemlik 30 AKTS alınması/tanınması ve karşı kurumdan not dökümü (Transcript of Records [ToR]) belgelerinin alınması 

konusunda sorun yaşanmaktadır.  

Genel bir kural olarak, Erasmus Öğrenim Hareketliliği ile yurtdışına giden her öğrenci karşı kurumdan 30 AKTS almalı ve bu krediler 

BUÜ’de de 30 AKTS’lik ders ile eşleştirilmelidir. Diğer bir genel kural ise; hareketlilik sonrasında karşı kurumdan orada alınan derslerin 

kredi miktarlarını ve alınan notları gösteren ToR belgelerinin alınmasıdır. Seçilmiş olduğunuz kurumlar bu koşulları sağlayamıyorsa 

Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmanız mümkün değildir. 

Erasmus Programı’nın Türkiye’deki yürütücüsü olan Türkiye Ulusal Ajansı’nın konuya yaklaşımı bu durumdaki Tıp öğrencilerini 

esnekliğe daha fazla imkan tanıyan ve AKTS şartı gerektirmeyen Erasmus Staj Hareketliliğine yönlendirmek şeklindedir.  

BUÜ Erasmus Ofisi bu bilgilendirmeyi yapmakla birlikte Erasmus Öğrenim Hareketliliği başvurularını açık tutmaktadır. Ancak, 

kazanmanız durumunda yaşanabilecek sorunlar konusunda sorumluluk öğrenciye aittir. 

BUÜ Tıp Fakültesi 2020-2021 akademik yılının bahar döneminde değişim programlarını durdurmuştur. 2021-2022 akademik yılı için bu 

tür bir karar alınmamıştır. Ancak, öğrenci ve personelin sağlığını tehlikeye atmamak adına pandeminin seyrine göre benzer kararlar 

alınabilir. Dolayısıyla, 2021-1 başvuru döneminde asil olarak seçilmiş öğrenciler konuyla ilgili alınabilecek bağlayıcı kararlar 

çerçevesinde hareketliliklerini gerçekleştiremeyebilirler. 

Bursa Uludağ Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından bu yönergenin 

ilanından sonra açıklanacak kurallar çerçevesinde işbu yönergede belirtilen şartlar ve kurallarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

Herkese başarılar,  

Bursa Uludağ Üniversitesi 
Erasmus Koordinatörlüğü 

http://uludag.edu.tr/erasmus
mailto:erasmus@uludag.edu.tr
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	Başvuru esnasında UKEY sisteminde mezuniyetine kalan AKTS miktarını görebileceksiniz. Eğer kalan kredi yükünüz 30’un altındaysa sistem başvurunuzu otomatik olarak geçersiz kılacaktır. Sistem kalan kredi miktarını hesaplarken FD ve FF ile kalmış olduğu...
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	Erasmus başvuruları 17 Şubat - 10 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak http://ukey.uludag.edu.tr adresinden yapılacaktır. Sistem sadece bu tarihler arasında açık olacaktır ve 10 Mart 2021 günü saat 23:59'da başvurular sona erecektir. Bu tarihten...
	 Sisteme girmek için Üniversitemiz ana sayfasındaki UKEY butonunu tıkladıktan sonra kullanıcı adı olarak öğrenci numaranızı, şifre olarak otomasyon şifrenizi girmeniz gerekmektedir.
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	Hibeler:
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	3. Aşağıdaki durumlarda ise Erasmus Hareketlilikleri bir sonraki döneme ve/veya yıIa ötelenmeyecektir:
	a. Öğrencinin vize alamaması,
	b. COVID-19 nedeniyle öğrencinin gideceği ülkeye sınırIarın ve hava sahasının kapatılması,
	c. Karşı kurumun öğrenciye yüz yüze veya online eğitim sunmaması,
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