ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
ÖĞRENCİ TAAHHÜT BELGESİ
Dumlupınar
Üniversitesi,
Uluslararası
İlişkiler
Ofisi
tarafından
20..-20..
Akademik
Yılı’nda
………………………………………………………………………………………………………’nde (Üniversite Adı / Ülke) Erasmus Öğrenim
Hareketliliği kapsamında eğitim görmek üzere seçildim.
Katıldığım Bilgilendirme Toplantısı ve DPÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi çalışanları tarafından yapılan bilgilendirmeler ve
yönlendirmeler sonucunda;
 Erasmus+ Programının süreci, şartları ve sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildiğimi,
 Gideceğim ülkeye ait hibe miktarı ve ödeme şartları (Gitmeden önce %80, döndükten sonra %20) konusunda
bilgilendirildiğimi,
 Aday gösterildiğim üniversite ile Dumlupınar Üniversitesi arasındaki değişim anlaşması konusunda bilgi sahibi
olduğumu,
 Gideceğim Üniversitenin web sitesini inceleyerek eğitim dili, bölümleri, değişim öğrencilerine sunulan
olanaklar, Erasmus için son başvuru tarihi ve gerekli olan evraklar konusunda bilgi sahibi olduğumu,
 Üniversitede açılan dersleri inceleyerek, ders programıma uygun ve gideceğim her dönem için alabileceğim 30
ECTS kredisi ders veya tez çalışması bulunduğunu,
 Başvurumun karşı taraftan kabul edilmesi halinde, ilgili okula belirttiğim dönem veya dönemlerde gideceğimi,
 Ailevi sorunlar veya sağlık problemleri dışında herhangi bir sebepten dolayı değişim süresini tamamlamadan
döndüğüm halde, aldığım %80 lik hibeyi iade edeceğimi ve %20 lik kısmı talep edemeyeceğimi bildiğimi,
 Değişime katıldığım dönemde alacağım 30 AKTS (ECTS)’lik dersten başarılı olduğum kredi kadar
hibelendirileceğim hakkında bilgi aldığımı:
o 1 ile 10 AKTS (ECTS) dersten başarılı olursam toplam almam gereken hibenin %85’ini
o 11 ile 20 AKTS /ECTS) dersten başarılı olursam toplam almam gereken hibenin %90’ını,
o 21 ile 30 AKTS (ECTS) dersten başarılı olursam toplam almam gereken hibenin hepsini alacağım
hakkında bilgilendirildiğimi,
 Hareketlilik başında ve sonunda yapmam gereken gidilecek ülkeye göre verilen Online Language Support
(OLS) hakkında bilgilendirildiğimi ve bu sınavları yapmazsam toplam hibemde %5 oranında kesinti yapılacağı
hakkında bilgilendirildiğimi,
 Hareketlilik sonunda tamamlamam gereken Mobility Tool anketi hakkında bilgilendirildiğimi,
 Değişimimi tamamladıktan sonra DPÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin talep ettiği tüm belgeleri, hareketliliğimin
bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde eksiksiz bir şekilde teslim edeceğim, aksi takdirde
hareketliliğimin geçersiz sayılacağı ve aldığım %80’lik hibenin iade etmem gerektiği konusunda
bilgilendirildiğimi,
 Ailevi sorunlar veya sağlık problemleri nedeniyle değişim hakkımı kullanamayacağım durumlarda bir dilekçe
yazarak ofisi bilgilendireceğimi,
 DPÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından talep edilen tüm belgeleri belirlenen tarihlerden önce teslim
edeceğimi,
Yukarıda yazan bütün maddeleri okuduğumu ve bu maddelerin gereğini yerine getireceğimi beyan ederim.
Değişime katılmak istediğim dönem:  Güz Dönemi |  Bahar Dönemi |  Bir Yıl
Öğrencinin Adı Soyadı:
İmza:
Öğrenci No
Fakülte
Bölüm
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:
:
:

