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Yükseköğretim Alanında Erasmus+
Erasmus + and Program Rules in the Field of Higher Education
•

•

•

Erasmus+ programı, Avrupalı yüksek
öğretim kurumlarının birbirleri ve iş
dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik
etmeye yönelik bir Avrupa Birliği
programıdır.
Türkiye
Ulusal
Ajansı
tarafından
yürütülmekte olan Avrupa Birliği eğitim ve
gençlik programları 1 Ocak 2014
tarihinden itibaren yeni bir döneme
girmiştir.
2007-2013 yılları arasında Hayatboyu
Öğrenme ve Gençlik Programları(LLP) adı
ile yürütülmekte olan programlar 20142020 yılları arasında Erasmus+ adı altında
uygulanmaya devam etmiştir.

•

The Erasmus + Program is a European
Union program to encourage European
higher education institutions to cooperate
with each other and with the business world.

•

European Union Education and Youth
programs are being carried out by the
Turkish National Agency

•

The programs, which were carried out under
the name of Lifelong Learning and Youth
Programs (LLP) between 2007-2013,
continued to be implemented under the
name of Erasmus + between 2014-2020.

•

The Erasmus+ Programme will continue
until 2027.

Yükseköğretim Alanında Erasmus+
Erasmus + and Program Rules in the Field of Higher Education
•
•
•

Yükseköğretimin kalitesini arttırmak ve
Avrupa boyutunu güçlendirmektir.
Üniversiteler ve ülkelerarası işbirliğini
özendirmek ve desteklemek, Avrupa’da
karşılıklı değişimi sağlamak.
Derecelerin
akademik
olarak
tanınmasını sağlamak ve şeffaflığın
gelişmesine katkıda bulunmak

 Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme
Hareketliliği
o

Öğrenci Hareketliliği
•

Ortak kurumlarda öğrenim görme

•

İşletmelerde/iş yerlerinde staj

•
•
•
•

The programme aims:
To increase the quality of higher education and
to strengthen the European dimension.
To encourage and support cooperation
between universities and countries, to ensure
mutual exchange in Europe.
By Ensuring academic recognition of degrees
and contributing to the development of
transparency
 Key Action 1: Learning Mobility of
Individuals
•

Student Mobility Studying at partner
institutions

•

Internship in businesses / workplaces

Erasmus+ Programı-Program Süreleri
Erasmus + Program-Program Duration
 Tüm öğretim kademeleri +
yeni mezunlar (staj)
All education levels +
new graduates (internship)
 3 - 12 ay süre öğrenim
 3 – 12 months for study
 2 - 12 ay süre staj
 2 – 12 months for internship








Ön lisans/Lisans : 12 Ay
Associate/Bachelors: 12 months
Yüksek Lisans : 12 Ay
Master degree: 12 months
Doktora
: 12 Ay
PhD: 12 months

Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki

öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir.
(Mezuniyet öncesi Başvurulması)
Internship activities can be carried out during each study cycle and/or within 12 months
after graduation. (For students who conduct their Application Before Graduation)

Erasmus+ Programı-Başvuru Koşulları
Erasmus + Program-Application Conditions
•

Öğrenci olunan bölüme ait ikili anlaşmanın

•

bulunması**.
•

Ön lisans/Lisans öğrencileri için genel not

department of student **
•

ortalamasına (asgari) 2,20/4.00.
•

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için genel

•

Tam zamanlı öğrenci (en az 30 AKTS kredi

For associate / undergraduate students, the GPA
(minimum) is 2.20 / 4.00.

•

not ortalamasına (asgari) 2,50/4.00.
•

The existence of a bilateral agreement of the

Cumulative GPA (minimum) 2.50 / 4.00 for graduate
and doctoral students.

•

Full-time student (minimum 30 ECTS credit

yükü)

load)Not being a student of other exchange

Başka değişim programları öğrencisi olmamak

programs

**Staj faaliyeti için ise önceden hazırlanmış bir

** For the internship activity, there is no requirement to

kurumlararası anlaşma olması şartı yoktur. Staj

have a pre-prepared inter-institutional agreement.

faaliyetine başvuracak öğrencilerin staj

Students who will apply for the internship activity

yapacakları kurumu kendileri bulmaları

must find the institution where they will do the

gerekmektedir. (https://erasmusintern.org/ vb.)

internship. (https://erasmusintern.org/ etc.)

Erasmus+ Programı-Staj Davet Mektubu
• Öğrenim alanınızla ilişkili olmak üzere temasa geçmiş

Erasmus + Program-Internship Invitation Letter
•

It is printed on the letterhead paper of the institution / organization

olduğunuz staj yapmak istediğiniz kurum/kuruluşun antetli

you have contacted related to your field of education and the

kağıdına basılmış ve üzerinde;

internship you want to do;

*adınız/soyadınız,

•

*İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hangi akademik biriminin
hangi bölümünde öğrenci olduğunuz,
*hangi tarih aralığı için (ne kadar süre ile) davetli olduğunuz,
(Erasmus+ staj faaliyeti 60 günden az olamaz)
*Erasmus+ Traineeship Mobility" kapsamında orada

enrollment at IAU
•

Period of Internship (dd/mm/yyyy format),

(Erasmus + internship activity cannot be less than 60 days)
•

Must mention you are conducting the internship under "Erasmus +
Traineeship Mobility’

bulunacağınız
*Söz konusu kurum/kuruluşun sizden ne gibi görevler yerine

Must contain your name and your surname, information on your

•

Having the information about what kind of tasks the institution /

getirmenizi beklediği ve (belli ise) hangi departmanında staj

organization expects you to fulfill and (if certain) in which

yapacağınız bilgilerini bulunduran,

department you will do internship

*staj yapacağınız kurum tarafından kaşe veya mühür
basılmış ve adı/soyadı belirtilmiş bir kurum yetkilisi
tarafından imzalanmış davet/kabul mektubu edinmelisiniz.

•

You letter must be signed and stamped accordingly.

•

It should be clear from the content of your invitation letter that the
internship you will do is an activity that gives you professional

• Davet mektubunuzun içeriğinden, yapacağınız stajın size
öğrenim alanınızla ilgili olarak mesleki deneyim kazandıran

experience in your field of education and includes professional

ve mesleki uygulama içeren bir faaliyet olduğu

practice.

anlaşılabilmedir.

•

Scanned documents are accepted for the application

Erasmus+ Programı-Seçim Süreci- Erasmus + Program-Selection Process
Seçim Ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu
Assessment Criteria for Student Mobility for Studies and/Traineeships
Kumulatif Akademik başarı düzeyi/ CGPA

%50 (toplam 100 puan üzerinden/out of
max. of 100 points)
Yabancı Dil Seviyesi (%100 yazılı)/ Foreign language proficiency (Erasmus+ English/Russian/Spanish exam) (result %50 (toplam 100 puan üzerinden/out of
max. of 100 points)
calculated as 100% of the written exam)
T.C. Şehit ve gazi çocuklarına (belgelendirilmelidir)/ Martyrs & Veterans’ Children (Certificate must be uploaded to +15 puan/points
the online application)
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)
+10 puan/points
Students with disabilities (Certificate must be uploaded to the online application)
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan/points
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı
olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)/ Students under the protection of Turkish Law 2828 (Certificate must be
uploaded to the online application)
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)/ Previous participation to the Erasmus+ student Mobility program in the -10 puan/points
same study cycle
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma/ Providing the Internship Acceptance letter in the moment of +10 puan/points
application
-10 puan/points
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma/ Participating in mobility in the country of citizenship
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama/ Failure to -10 puan/points
participate in the mobility without a waiver notification while being selected for mobility
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)
-10 puan/points
Applying for both study and internship mobility at the same time (a reduction is applied to the student's preferred
mobility)
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen -5 puan/points
toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
For students selected for mobility: Failure to attend meetings / trainings related to mobility organized by IAU
without excuse (applicable if the student reapplies for Erasmus)
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
-5 puan/points
Failure to enter the language exam without an excuse (if the student reapplies for Erasmus)

Erasmus+ Programı-Yabancı Dil Sınavı Erasmus + ProgramForeign Language Exam
• It is carried out by our University’s School
• Üniversitemiz Yabancı Diller
of Foreign Languages.
Yüksekokulu tarafından
yapılmaktadır
• Passing threshold: 65 *

•

Geçme barajı: 65*

•

50 soru

•

Pandemi nedeniyle sadece online • Only online written exam will be held due
to the pandemic.
yazılı sınav yapılacaktır

*2020-2021 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ve Uluslararası
Kredi Hareketliliği Yerleştirme Sonuçlarına göre

• 50 questions

* According to 2020-2021 Erasmus + Study Mobility
and International Credit Mobility Placement Results

Erasmus+ Öğrenci Hareketliliğine hak kazanan öğrenciler başarı kriterlerini sağladıkları
sürece Erasmus+ Programına katıldıkları için kesinlikle dönem kaybı yaşamayacaklardır.
Students who are entitled to Erasmus + Student Mobility will not lose their semesters as
they participate in the Erasmus + Program as long as they meet the success criteria.

Erasmus+ Programı-Hibeler-Erasmus + Program-Grants
Program
Countries with
living cost

Program Countries

1st & 2nd Group
Countries

United Kingdom*, Denmark, Finland,
Ireland, Sweden, Iceland, Liechtenstein,
Luxemburg, Norway, Germany, Austria,
Belgium, France, Southern Cyprus,
Netherlands, Spain, Italy, Malta, Portugal,
Greece,

Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Croatia,
3rd Group Countries
Latvia, Lithuania, Hungary, Macedonia,
Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia

Erasmus+ Study Grant
Erasmus+
per month (€)
Internship Grant
per month (€)

500

600

300

400

Erasmus+ Programı-Hibeler-Erasmus + Program-Grants
• Erasmus hibeleri UA tarafından üniversite
aracılığıyla karşılıksız olarak verilir

• Erasmus grants are distributed via the Turkish
National Agency through the university.

• Hibeler yurtdışı öğrenim masraflarının tamamını

• Grants are not intended to cover all study

karşılamaya yönelik değildir. Sadece maddi bir

expenses abroad. It is just a financial support

destektir

• You will not be paid extra for your expenses (flight

• Alacağınız hibe dışında size harcamalarınız için

tickets, accommodation, etc.) other than the grant

(uçak bileti, kalacak yer, vs.) ödeme yapılmaz.

you will receive.

• Hibenin ilk etapta maksimum %80’i ödenir

• Maximum 80% of the grant is paid before departure.

• Kalan %20, değişim tamamlandıktan sonra dönüş

• The remaining 20% is paid after the return with the

belgelerinin eksiksiz olarak Ofis’e teslim

condition to present all mobility documents to our

edilmesinden sonra ödenir. 2/3 Başarı sağlamayan

Office in full.

öğrenciye kalan %20 ödeme kesinlikle yapılmaz

•The remaining 20% payment is not made to the
student who does not succeed in at least in 20
ECTS/30 ECTS

Erasmus+ Programı-Başvuru sayfası
Erasmus + Program-Application page

Erasmus+ Programı-Başvuru sistemi- Erasmus + Program-Application
system

Use your UBIS information.
Note: your UBIS user name is the ……. Part of your
…..@stu.aydin.edu.tr email address
Contact Students’ Affairs if you don’t know your
Username/password or if you have problems with
Your account’s picture

Erasmus+ Programı-Başvuru sistemi- Erasmus + Program-Application
system

Carefully Complete all fields

Select Yes for previous application and
previous participation in the
programme as student or intern
Select «With grant» if you want to receive
the Erasmus+ grant support

Erasmus+ Programı-Başvuru sistemi- Erasmus + Program-Application
system

Choose one or select both
Note! For internship you must have an
Internship Acceptance letter which needs to
Be uploaded in the section «Document upload»

Upload Europass CV in English
Only upload TOEFL or YDS results. If you
do not have do not upload anything

You can save the application and re-edit later.
To send the application to us you must
SUBMIT it

Erasmus+ Programı-Başvuru hakkında dikkat edilmesi noktalar
Erasmus + Program-Application: please pay attention to the following
•
•

8 Nisan 2021 Tarihine kadar başvurunuzu yapmalısınız
You need to complete your online application and submit it by 8th of April, 2021

•
•

10 Nisan 2021 Tarihinde Erasmus+ Online Yabancı Dil Sınavı kaçırmayın
Don’t miss the Erasmus+ Proficiency Exam on 10th of April 2021

•
•

Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.
Students who freeze their studies at IAU are in the impossibility of participating in the
Erasmus+ Program.

•

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan
hareketliliğe başvurabilirler.
Students studying in double major can apply for mobility from only one major in the same
application period.

•
•
•

Önlisans 2.sınıf, Lisans 4.sınıf ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden
yararlanamaz.
Graduated students and students in the second year of associate degree and 4th year
undergraduate programs cannot benefit from the study mobility activity.

Erasmus+ Programı-Başvuru hakkında dikkat edilmesi noktalar
Erasmus + Program-Application: please pay attention to the following
Öğrencilerin tercihlerinde daha sonradan değişiklik yapması mümkün olamayacağı için; başvurusunu yapacak İAÜ
Öğrencilerinin tercihlerini yaparken Üniversitenin eğitim diline ve derslerin İAÜ'deki dersleri ile büyük oranda
uyuşmasına dikkat etmelerini tavsiye etmekteyiz. Öğrencilerin sistem üzerinden 5 üniversite tercih etmesi
gerekmektedir.(Sistemde seçilecek 5 üniversite olmaması durumunda daha az Üniversite tercih edilebilecektir) İlk
tercih, öğrencinin gitmek istediği ilk kurum olarak dikkate alınacağından bu sıranın bu şekilde yapılması
gerekmektedir.
Öğrenciler puanları ya da tercihleri nedeniyle seçtikleri üniversitelere yerleştirilemezlerse uygun olan başka
üniversitelere yerleştirilebileceklerdir. Yine aynı nedenden ötürü hiçbir üniversiteye yerleştirilememe durumu da
söz konusu olabilmektedir.
Seçilecek üniversitelerin Erasmus+ öğrencilerine toplamda en az 30 AKTS (kredilik) ders sunacağından emin
olunmalıdır. Master ve Doktora öğrencilerinin ise tezlerine kredi veren ve tez danışmanı atayan üniversiteleri tercih
etmeleri tavsiye edilmektedir.
IAU Erasmus+ Office suggests IAU Students about paying attention to the courses equivalences and language of
instruction of the universities that will be preferred on their online application system. Students will be requested
to select 5 universities upon applying (for some departments there will be less than 5 universities available; only in
this case the students can choose less than 5 universities). The selection should be made carefully, paying
attention to the first university selected (which should have most course compatibility with the student's program
at IAU).
Students might not be placed to the universities that they choose because of their scores or university choices.
These students can be placed to other available universities. In addition, it is possible that they might not be
placed to any university at all.
Students also need to make sure that the universities they choose offer at least 30 ECTS in total for Erasmus+
students. Master and PhD students are suggested to choose universities, which give ECTS to their thesis research
and appoint a thesis advisor to them.

Erasmus+ Programı-Başvuru hakkında dikkat edilmesi noktalar
Erasmus + Program-Application: please pay attention to the following
Tercihlerimi neye göre yapmalıyım? According to what should I select my universities?
Araştırmalarınız süresince tercih edebileceğiniz üniversitelerin Erasmus+ internet adreslerini ziyaret ederek sitede
bulacağınız “Gelen Öğrenci” kısmında paylaşılan ders kataloğundan, müfredatın IAU’deki derslerinizle uyumlu
olup olmadığına ve alacağınız derslerin hangi dilde verildiğine dikkat etmenizi öneririz.
Eğer arzu ederseniz Erasmus+ Bölüm Koordinatörünüz ile iletişime geçebilir, kendisinden rehberlik ve destek
alabilirsiniz.

During your research, we recommend that you pay attention to whether the curriculum is compatible with your IAU
courses and the language of the courses you will take from the course catalog shared in the "Incoming Student"
section, which you will find on the website by visiting the Erasmus + web addresses of the universities you may
prefer during your research.
If you wish, you can contact your IAU Erasmus + Departmental Coordinator and get guidance and support from
him/her.
Partner üniversitelerin listesine buradan ulaşabilirsiniz: You can find the list of partner institutions here:
https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/erasmus/Documents/PARTNERS.pdf
IAU Erasmus+ Koordinatörlerinin listesi bu linke yer almaktadır: List of IAU Erasmus + Coordinators can be found
on this link:
https://www.aydin.edu.tr/enus/international/erasmus/coordinators/Documents/ERASMUS%20FACULTY%20COORDI
NATORS%202020-2021%2006%2010%202020%20.pdf

Erasmus+ Programı-Başvuru hakkında dikkat edilmesi noktalar
Erasmus + Program-Application: please pay attention to the following
Yüksek lisans öğrencisiyim ve Erasmus+ öğrenci harketliliklerinden faydalanmak istiyorum, ne yapmalıyım? I am a
master student and I want to benefit from Erasmus+ student mobility, what should I do?
1. Sınıf öğrencileri Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere başvurusunu gerçekleştirebilir. First
Year students can apply to benefit from Erasmus + Study Mobility.
Tez aşamasına geçen öğrenciler karşı kurumun müfredatını inceleyip doğrudan tez geliştirmeye yönelik bir ders
seçmelidirler. 30 AKTS ders yükünü tamamlayabilmeleri için ayrıca kendi alanlarında uygun dersler seçmelilerdir.

Students who move to the thesis stage should examine the curriculum of the other institution and choose a course
that is directly oriented towards thesis development. In order to complete the 30 ECTS course load, they must also
choose appropriate courses in their field.
Not: Tez geliştirmeye yönelik herhangi bir ders bulamamanız durumunda o üniversiteyi tercih etmenizi tavsiye
etmediğimizi belirtmek isteriz.
Note: We would like to state that we do not recommend that you choose that university if you cannot find a course
for your thesis development.
2. Sınıf öğrencilerimiz Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nden faydalanamazlar; yalnızca Erasmus+ Staj
Hareketliliği’nden faydalanabilirler.
Second Year students cannot benefit from Erasmus + Study Mobility; they can only benefit from Erasmus +
Internship Mobility.

Erasmus+ Programı-Başvuru hakkında dikkat edilmesi noktalar
Erasmus + Program-Application: please pay attention to the following
Erasmus+ Staj hareketliliğine başvuracak öğrencilerin staj yapacakları kurumdan bir kabul
mektubu ya da kabul edileceklerine dair bir teyit e-maili alarak başvuru sisteminde staj
seçilince açılacak olan "Erasmus+ Traineeship/Internship Acceptance Letter" sekmesini
yüklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde staj hareketliliğine başvuru yapılamayacaktır.
Başvuru kapanış tarihine kadar bir Erasmus + Staj yeri bulma imkânınız yoksa sadece
Erasmus + Öğrenim Hareketliliği için başvuruda bulunabilirsiniz (İAÜ'de birinci, ikinci ve
üçüncü yıl tam zamanlı öğrenci olma koşulu ile).
For students applying for an Erasmus+ internship/traineeship mobility it is compulsory to
upload in the application form their Internship Acceptance Letter (for a min. 60 days period)
or a Confirmation of Acceptance e-mail from the host institution in the field "Erasmus+
Traineeship/Internship Acceptance Letter". Without the necessary Acceptance letter, the
Erasmus+ internship application will not be considered valid.
If you are in the impossibility of finding an Erasmus+ Internship until the end of the
application period, you can still apply just for an Erasmus+ Study Mobility (provided you are
a student in the first, second, third year of study at IAU).
https://erasmusintern.org/
http://www.internwise.eu/
http://globalplacement.com/

İAÜ Erasmus+ Anlaşmalı Kurumlar
IAU Erasmus + Partner Institutions
• 52 farklı ülkeden toplam 292 Erasmus+
İşbirliği
• Avrupa dışı (Ortak Ülkeler) ile 21 farklı
ülkeden toplam 31 Erasmus+ işbirliği
• Avrupa (Program Ülkeleri) ile 30 ülkeden
247 Erasmus+ İşbirliği
• A total of 292 Erasmus + Agreements from
52 different countries
• A total of 31 Erasmus + agreements with
non-European (Partner Countries) from 21
different countries
• 247 Erasmus + Agreements from 30
countries with Europe (Program Countries)

İAÜ Key Action 103 ve Key Action 107
KA103
•Avrupa Birliği Ülkeleri ve aday ülkelerden
oluşan 33 program ülkesi arasında
gerçekleştirilen faaliyet
•Faaliyet türleri:
• Öğrenim
• Staj
• Activity carried out between 33 program
countries consisting of European
Union Countries and candidate
countries
• Types of activity:
• Study
• Internship

KA107 (Uluslararası Kredi Hareketliliği - ICM)
(International Credit Mobility - ICM)
•Erasmus+ partner ülkeler (Avrupa Birliği dışındaki
ülkeler) arasında gerçekleştirilen faaliyet
• Hibelendirilmesi için sınırlı ülke-üniversite ile işbirliği
•Faaliyet türü:
• Öğrenim (Başvuru aşamasında Üniversiteye
göre başvuru)
• Staj (Sınırlı sayıda)
Activity between Erasmus + partner countries (countries
outside the European Union)
• Cooperation with limited country-university for granting
• Type of activity:
• Study (Application according to the University at
the application stage)
• Internship (limited number)

İAÜ Key Action 107 (Uluslararası Kredi Hareketliliği)
ÜLKE

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

EĞİTİM
SEVİYESİ

ENDONEZYA

INSTİTUT TEKNOLOGİ
SEPULUH NOPEMBER

ENGINEERING

Dok.

BUSINESS MANAGEMENT

L, YL,DOK.

POLITICAL SCIENCE AND
INTERNATIONAL RELATIONS
URAL FEDERAL UNIVERSITY
(IN ENGLISH)
RUSYA
PETER THE GREAT SAINT
PETERSBURG POLYTECHNIC
UNIVERSITY (SPBPU)
İRAN

AZERBAYCAN

UNİVERSİTY OF TEHRAN

KHAZAR UNİVERSİTY

L,YL

INFORMATICS

YL

RUSSIAN LANGUAGE

ÖL, L

ELECTRICAL AND
ELECTRONICS
ENGINEERING

L

CIVIL ENGINEERING

L,YL

ENGLISH LANGUAGE AND
LITERATURE

Dok.

COMPUTER ENGINEERING

L, YL,DOK.

MANAGEMENT

L, YL,DOK.

POLITICAL SCIENCE

L,YL

ENGLISH LANGUAGE
TEACHING

L

FAALİYET
TÜRÜ
Erasmus+ staj
(2 ay)

ORTAK
KOTA

AYLIK HİBE SEYAHAT
(€)
DESTEĞİ (€)

2

700

1500

Erasmus+
öğrenim (5 ay)

1

700

360

Erasmus+
öğrenim (5 ay)

1

700

360

Erasmus+
öğrenim (5 ay)

1

700

360

Erasmus+
öğrenim (5 ay)

2

700

275

Europass
•

•
•

Europass
CV
becerilerinizi
ve
yeterliliklerinizi görülür hale getirmenizi
sağlayan standart bir özgeçmiş formatıdır.
Bu doküman ile kişisel bilgilerinizi, iş
deneyimlerinizi,
eğitim
ve
öğretim
bilgilerinizi ve kişisel becerilerinizi belirli
bir formatta oluşturabilirsiniz. Bu doküman
formatı AB ülkelerinde de aynı olduğu için
özellikle
yurtdışı
başvurularınızda
kendinizi
kurum
ve
kuruluşlara,
işverenlere en etkin şekilde tanıtmanıza
olanak sağlar.
Europass CV 2002 yılında çıkarılan
Avrupa CV'nin yerini almıştır.
https://europa.eu/europass/en/createeuropass-cv

Europass CV’nizi hazırlarken yardımcı
olabilecek tanıtım videosu için:/How to
prepare your Europass CV video:
https://europa.eu/!NT37dB

•

Europass CV is a standard resume format that allows
you to make your skills and competences visible.

•

With this document, you can create your Cv in which
you will details personal information, work experience,
education and training information and personal skills

in a specific format.
•

Since the format of this document is the same in EU
countries, it allows you to introduce yourself to
institutions, organizations and employers in the most

effective way, especially in your foreign applications.
•

Europass CV replaces the European CV, which was
issued in 2002.

Europass

Step 1

Europass

Step 2

Europass

Step 3

Neden Erasmus+ Yapmalıyım?
Why should you attend an Erasmus+ Student mobility ?
• Değişik kültürleri tanıma

• Getting to know different cultures

• Çok kültürlü ortamlarda ders

• Taking courses in a multicultural

alma ve izleme

environment

• Uluslararası arkadaşlar edinme

• Making international friends

• Sosyal boyutu geliştirme

• Developing your social skills

• Eğitim sonrası mesleki

• Increasing professional

bağlantıları arttırma

connections after training

• Yurtdışı deneyimi kazanma

• Gaining experience abroad

• Yabancı dili geliştirme

• Developing a foreign language

• Özgüveni artırma…

• Increasing self-confidence…

İAÜ Erasmus+ Başarı Öyküleri-IAU Erasmus + Success Stories
• Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğrencimiz İrem
Karaoğlu 2017-2018 Akademik yılında Kauno
Kolegija / University Of Applied Sciences’da
tasarladığı logo U16 Kadınlar Avrupa
Şampiyonasında kullanılmak üzere 1. olarak
seçildi.
• Our Cartoon and Animation Department student
İrem Karaoğlu was awarded the 1st place in the
U16 Women's European Championship Logo
Design Competition. In 2017-2018 academic year,
she was an Erasmus+ student at Kauno Kolegija /
University Of Applied Sciences.

ŞİMDİ SIRA SİZDE!
IT IS YOUR TURN NOW!

TEŞEKKÜRLER…
Thank you for your attention!
Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü/ IAU
Erasmus+ Office
twitter: iauerasmus
facebook: iauerasmusoffice
instagram: iau_erasmus

