
 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği 

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan 
yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı 
geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre olabilir. Öğrenim 
kademesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. 

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında ve hazırlık sınıflarında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş 
öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler, 
ikinci sınıfta hareketliliğe katılmak için, birinci sınıfta başvuru yapabilir. 

Erasmus öğrenim hareketliliği için genel şartları: 

1. Lisans için minimum 2,20 genel akademik not ortalaması, Yüksek Lisans ve Doktora için minimum 2,50 genel 
akademik not ortalamasına sahip olmak. 

2. İstenilen dil türünde minimum B2 (75) puana sahip olmak. 
3. Tam zamanlı öğrenci olma şartı aranmaktadır. 

 Sınıf Eğitimi Anabilim Dalının AB öğretmen yetiştiren kurumlarla olan Erasmus anlaşmaları: 

Anlaşmalı Kurumlar ID Kodu Ülke Kotenjan 

1. Pedagogische Hochschule Steiermark A GRAZ04 AVUSTURYA 2 

2. Interactum University of Applied Science,Teacher Training Institute 
Katholieke Pabo Zwolle* 

NL ZWOLLE06 HOLLANDA 2 

3. Saxion University of Applied Sciences** 
NL 
ENSCHED03 

HOLLANDA 5 

4. Universitat de les Illes Balears* E PALMA01 İSPANYA 2 

5. University of Ljubljana SI LJUBLJAN01 SLOVENYA 2 

6. Justus Liebig University Giessen* D GIESSEN01 ALMANYA 2 

 
*Bu kurumlara öğrenci yollanmamıştır.  

** Sadece bahar dönemindeki “International Class” sınıfına öğrenci kabul etmektedir. 
 

Daha detaylı bilgi için lütfen üniversitemizin https://uludag.edu.tr/erasmus sayfasını ziyaret ediniz. 

 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 

 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİSİ OLMAK İÇİN TEMEL KOŞULLAR BİRKAÇ BAŞLIK ALTINDA 
TOPLANABİLİR: 

- Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora 
öğrencisi olması, 
- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması, 
- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması. 
- %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması alındıktan sonra başvurular değerlendirmeye alınır.  
Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık 
dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan 
faydalanamazlar. 

2020-2021 YILI MEVLANA BAŞVURULARI İPTAL EDİLMİŞTİR. 

 

 
S ı n ı f  E ğ i t i m  A n a b i l i m  D a l ı   

Ö Ğ R E N C İ  Ö Ğ R E N İ M  H A R E K E T L İ L İ Ğ İ  
 

Erasmus+ & Mevlana & Farabi Öğrenci Değişim Programları 

 
 

https://uludag.edu.tr/erasmus
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Ö Ğ R E N C İ  Ö Ğ R E N İ M  H A R E K E T L İ L İ Ğ İ  
 

Erasmus+ & Mevlana & Farabi Öğrenci Değişim Programları 

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 

Farabi Değişim Programına başvurular, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen takvime uygun şekilde kayıtlı 
olunan üniversiteye yapılır. Başvuru dönemi genelde 1 Mart-15 Mart arasıdır. Bu tarihten önce her üniversitenin 
Farabi Kurum Koordinatörlüğü, kendi öğrencisini başvuru yapmaya davet etmek için "giden değişim öğrencisi 
başvuru ilanı" adıyla bir ilan verir. Programa yılda bir kez başvuru yapılabilir. Mart başında alınan başvurular, bir 
sonraki eğitim-öğretim yılının güz ya da güz ve bahar dönemleri içindir. Mevzuata göre Programdan yararlanabilmek 
için gerekli koşullar şu şekilde belirtilebilir: 

 Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarının ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarından birine 
kayıtlı öğrenci olmak, 

 Gidilmek istenilen Üniversite ile kayıtlı olunan Üniversitenin ikili anlaşmasının (protokol) olması ve bu 
anlaşmada bölümünüze kontenjan ayrılmış olması (Bkz. anlaşmalı üniversiteler), 

 Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.00 olması (Ön lisans ve lisans 
programlarının hazırlık sınıfında okuyanlar başvuru yapamazlar)  

 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.50 olması (Yüksek lisans ve 
doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başlayacakları ilk yarıyıl için 
değişim programından yararlanamazlar), 

 Alt dönemlerinde başarısız dersi olan öğrenciler, başvuru yapabilirler. 
 Kayıtlı olduğu bölüm / programda daha önce Farabi Değişim Programından yararlanmış olan 

öğrenciler tekrar başvuru yapamazlar. 
 Tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar. 
 Zorunlu yabancı dil programı uygulayan bölüm / programlar için başvuru yapılacaksa yabancı dil muafiyet 

belgesine sahip olmak gereklidir. 

Üniversiteler bu genel koşullar dışında ek koşullar da belirleyebildikleri için başvuru döneminde yapılan ilanı takip 
etmek gereklidir.  

* Anlaşmalı kurumları öğrenmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız. 

 

https://uludag.edu.tr/farabi/konu/view?id=1415&title=protokoller  

 

İLETİŞİM 

Sınıf Eğitimi Anabilim dalı Erasmus+ & Mevlana & Farabi Program Koordinatörü: 
 
Dr. Şehnaz Sungurtekin 
e-posta: sehnazsun@uludag.edu.tr 

 

Program Koordinatör Yrd.: 

 

Dr. Yeliz Yazgan 

e-posta: yazgany@uludag.edu.tr 

 

https://uludag.edu.tr/farabi/konu/view?id=1415&title=protokoller

