
                         
Erasmus+  Öğrenci; Öğrenim ve Staj Hareketliliği

Başvurularının Değerlendirilmesinde Kullanılacak Puanlandırma Kriterleri

Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde 
(birinci, ikinci veya üçüncü kademe)1 bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı 
öğrenci olup,

a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00, 
b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 

2.50/4.00,
d) Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) 

döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden2  yararlanmışsa, yeni faaliyetle 
beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,
şartlarını sağlayan tüm öğrenciler hareketliliğe başvuru yapabilirler.

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve 
puanlandırma kriterleri şunlardır: 

Ölçüt Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 
puan üzerinden)

Dil seviyesi %50 (toplam 100 
puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan3

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi 
kaydıyla) 

+10 puan

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

+10 puan4

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan



Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat 
bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma 
(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma 
uygulanır) 

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: SUBÜ tarafından 
hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen 
toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama 
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde 
uygulanır) 

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme 
( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde 
uygulanır) 

-5 puan

---------------------------------------------------------------
1 Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.  
2 Mevlana, TÜBİTAK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kapsamındaki benzer programlardan yararlanma dâhil değildir. 
3 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu 
görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler” in eş ve çocukları ile 
23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile 
bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve 
çocukları Erasmus+ personel hareketliliğine başvurmaları halinde öncelik verilir.
4 Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma 
kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.    
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