ERASMUS+ ÖĞRENCİLERİNİN
YAPMASI GEREKENLER
Yapılacak İş
1

Erasmus+ dil sınavını kazandım.

2

Erasmus+ yapacağımı aileme bildirdim.

3

Ailemden izin almak için Erasmus+ koordinatörümle iletişime geçtim.

4

Ailemden gerekli izinleri aldım.

5

Kazanan öğrenci bilgilendirme toplantısına katıldım.

6

Bilgilendirme toplantısında notlar aldım. Aklıma takılan soruları sordum.

7

Gitmek istediğim ülkeyi/üniversiteyi araştırdım.

8

Karşı üniversitenin Erasmus+ sayfasını inceledim.

9

Gitmek istediğim üniversiteyi belirledim.

10

Gitmek istediğim üniversitenin ismini bölüm Erasmus+ koordinatörüne söyledim.

11

Erasmus+ bölüm koordinatörü, ismimi karşı üniversiteye bildirdi.

12

E-mail mesajlarını günlük takip ettim (İstenmeyen/Spam/Gereksiz dosyası dâhil).

13

Karşı üniversiteye başvuru için gerekli işlemlerin neler olduğunu araştırdım.

14

Karşı üniversiteye başvuru için gerekli belgeleri hazırladım.

15

Karşı üniversite Başvuru formunu doldurdum ve Erasmus+ Koordinatörüne kontrol ettirdim.

16

Karşı üniversitede alacağım dersleri bölüm Erasmus+ koordinatörü ile beraber inceledim.

17

Öğrenim Anlaşması'nı (Learning Agreement) doldurdum.

18

Bütün belgeleri son bir kez bölüm Erasmus+ Koordinatörüne incelettim.

19

Sağlık sigortası (eğer isteniyorsa) satın aldım (Özel banka ve kuruluşlardan).

20

Öğrenci İşlerinden İngilizce not dökümü (transkript) alıp Dış İlişkiler Ofisi'ne teslim ettim.

21

Öğrenci İşlerinden İngilizce öğrenci belgesini alıp Dış İlişkiler Ofisi'ne teslim ettim.

22

Öğrenci Pasaportu almayı kolaylaştırıcı yazıyı Dış İlişkiler Ofisi'nden aldım.

23

Kilis Defterdarlığı'na (Maliye) pasaport defter parasını yatırdım.

24

2 Adet biyometrik pasaport fotoğrafı çektirip hazırladım.

25

Kilis Emniyet Müdürlüğü'ne pasaport başvurumu yaptım.

26

Kilis Halk Bankası şubesinden Avro (Euro) hesabı açtırdım.

27

Avro hesap cüzdanının bir fotokopisini Dış İlişkiler Ofisi'ne verdim.

28

Karşı üniversitenin istediği bütün belgeleri gönderdim.

29

Karşı üniversitenin istediği bütün belgelerin birer kopyasını sakladım.

30
31

Yurtdışında alacağım derslerin K7AU'da sayılmasını sağlayan ve bölüm kurulunca kabul edilen Ders
Saydırma Dilekçesini bölüm sekreterliğine verdim.
Karşı üniversiteden kabul mektubu geldi.

32

Online Dil Desteği (OLS) için e-mailime gelen mesaj doğrultusunda Online Dil Sınavına Katıldım

33

Vize için gerekli belgelerin neler olduğunu araştırdım.

34

Vize için gerekli belgeleri hazırladım.

35

Vizemi aldım.

36

Karşı ülkeye en kısa zamanda en ucuz nasıl gidilir araştırdım.

37

Uçak/Otobüs biletlerini aldım.

38

Karşı ülkenin iklim durumuna göre bavulumu hazırladım.

39

Bavuluma Türkiye'yi ve Kilis'i tanıtıcı broşür, resim, vb koydum.

40

Bavuluma karşı üniversitede verilmek üzere hediyelik birkaç eşya/yiyecek (Nazar boncuğu, lokum vb)
koydum.

erasmus.kilis.edu.tr

Evet Hayır

