DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

A) ERASMUS ÖĞRENCİSİ SEÇİLDİKTEN SONRA YAPILMASI GEREKENLER
 Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün belirlemiş olduğu facebook grubuna üye oldun mu?
 Kazandığın üniversitenin web sitesini inceleyerek Erasmus başvurusu için gerekli belgeleri
tespit ettin mi?
 2 adet Learning Agreement “SECTION TO BE COMPLETED BEFORE THE MOBILITY”ı
bilgisayarda hazırlayıp imzaladıktan sonra bölüm koordinatörüne de imzalattın mı?
 Yönetim kurulu onayı için ders eşleştirmesini gösteren 2 adet Akademik tanınma belgesini
(ATB) hazırladın mı?
 ATB Tanınma belgesi dilekçe örneğini doldurdun mu?
 Hazırladığın ATB belgesinin bir kopyası ile dilekçe örneğini Fakülte yönetim kurulu kararı için
Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim ettin mi?
 Vize yazısı için dilekçe yazdın mı?
 Taahhüt belgesini doldurup imzaladın mı?
 Ziraat bankası Kütahya şubesinden EURO hesabı açtırdın mı?
 Karşı üniversitenin istediği belgelerle birlikte Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün istediği diğer
belgeleri ( 2 adet Learning agreement, 2 adet ATB , 1 adet ATB Dilekçesi, Taahhüt belgesi,
Ziraat Bankası EURO hesabı fotokopisi, vize yazısı dilekçesi, 3 adet fotoğraf)belirtilen son
tarihe kadar Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim ettin mi?
 Gideceğin ülkeye vize başvurusunda bulunmak için ilgili konsolosluğun web sitesini inceleyip
gerekli belgeleri tespit ettin mi?
 2 adet Pasaport Harcı Muafiyet formu doldurup bölümündeki ilgili kişilere onaylattın mı?
 Pasaport Harcı Muafiyet Dilekçe Örneğini doldurup imzaladın mı?
 Karşı üniversiteden kabul mektubunu aldın mı?
 Kabul mektubu kopyası ile Pasaport harcı Muafiyet belgelerini Rektörlük Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na teslim ettin mi?
 Rektörlük öğrenci işlerinden harçsız pasaport alabilmen için hazırlanan belge ve Emniyetin
istediği diğer gerekli belgeleri hazırlayıp pasaport başvurunu yaptın mı?
 Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden adına hazırlanan vize yazısını aldın mı?
 Pasaportunu aldın mı?
 Vize başvurunu yaptın mı?
 Vizeni aldın mı?
 Uçak biletini aldın mı?
 Vize ve uçak bileti kopyası ile birlikte Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne gidip hibe sözleşmeni
imzaladın mı?
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DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
B) ÖĞRENİM SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER
 “Confirmation of Arrival” belgesinin çıktısını alarak, karşı üniversitenin “Uluslar arası İlişkiler
Ofisindeki yetkililere onaylattıktan sonra mail ya da faks yolu ile DPÜ Dış İlişkiler
Koordinatörlüğüne ulaştırdın mı?
 Dersleri değiştirmen gerekiyor mu? Gerekiyorsa bir ay içinde;
 Mevcut LA’nın 5. Sayfası olan “SECTION TO BE COMPLETED DURING THE MOBILITY”
sayfasında eklediğin ve sildiğin dersleri bilgisayarda doldurup, imzalayıp karşı üniversiteye de
imzalattın mı?
 Yeni bir ATB ve ATB değişiklik dilekçesi örneği hazırlayıp imzaladın mı?
 İmzalı ve onaylı LA change sayfası, yeni ATB belgesi ve dilekçesin Dış İlişkiler
Koordinatörlüğüne mail ya da faks yolu ile acilen yolladın mı?

C) ÖĞRENİM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER1
 Duration Sheet Belgesini karşı kuruma onaylatıp, Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim ettin
mi?
 Nihai rapor formunu doldurdun mu?
 Geri dönüş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; LA ve varsa değişiklik belgelerinin imzalı ve
mühürlü orijinal kopyasını, katılım belgeleri (varsa) , transcript “SECTION TO BE COMPLETED
AFTER THE MOBILITY” (imzalı mühürlü orijinal), pasaport kişisel bilgi ve giriş çıkışların
fotokopisini ve confirmation of arrival-duration sheet belgelerinin orjinallerini Dış İlişkiler
Koordinatörlüğüne teslim ettin mi?
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Öğrenim Anlaşmasında belirlenen programın en az üçte ikisinden başarılı olamayan öğrencinin %20’lik ikinci
ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmış bulunan %80’lik birinci ödeme iadesinin
istenmesi hakkı DPÜ DİK’de saklıdır.( Örneğin: 30ECTS kredilik ders alan bir öğrencinin başarılı olduğu derslerin
toplam ECTS kredileri 20 krediden düşük ise öğrenci başarısız sayılır.)

2

