
 
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Erasmus Birim/Bölüm Koordinatörlerinin Görev Tanımı  

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Erasmus Koordinatörleri Bölüm/Anabilim Dalı/Program 

(BİRİM) Erasmus Koordinatörlerinin aşağıda detaylandırılmış görevleri yürütmek, 

ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümünde Birim Koordinatörlerine destek olmakla 

görevli ve tüm sürecin eksiksiz işlemesine yardımcı olmaları beklenmektedir. Ayrıca 

Birimlerde meydana gelen koordinatör değişiklikleri birimler tarafından en geç 7 (yedi) 

gün içinde Kurum Koordinatörlüğüne bildirilmesi gerekir. 

Temel Görev Tanımları: 

1- Güncel Erasmus El Kitabı’nı okumak ve Erasmus+ Programı hakkında bilgi 

sahibi olmak. Erasmus El Kitabı Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü web 

sayfasında mevcuttur. 

2- Öğrenciler talep ettiği takdirde başvuru sürencinde ve seçildikten sonra 

Erasmus programı hakkında bilgi vermek 

3- Erasmus ikili anlaşma yapmak ve anlamaşları U.İ.K.’ne bildirmek. 

Temel görevler yanında Öğrenci Hareketliliği ve İkili Anlaşmalar konularında 

yapılması gereken işler aşağıda belirtilmiştir. 

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ  

1- Başvuruların (transkript notu ve staja giden öğrenci ise staja gidilen kurumun 

uygunluğunu kontrol ederek) alınması ve üst yazı ile U.İ.K’ye iletilmesi, 

2- Seçilen öğrencilerin Erasmus Öğrencisi olduğunun ilgili Bölüm/Anabilim Dalı 

Başkanlığına ve Öğrenci işlerine bildirilmesi  

3- Seçilen öğrencilerin karşı üniversite başvuru takibinin yapılması, - Kabul mektubu 

almak - Yurt başvurusunda destek olmak  

4- Karşı Kurum ile iletişime geçerek öğrencinin kabul işlemlerini tamamlamak. Karşı 

kurum koordinatörler listesi U.İ.K. web sayfasında mevcuttur.  

5- Öğrenim/Staj Anlaşması (LA/TA) hazırlamak, öğrencinin derslerini karşı kurumda 

alacağı ders ile eşleştirmek, uygunluğunu kontrol etmek (bir yarıyıl için en az 30 AKTS)  

6- Akademik tanınma belgesi hazırlamak.  



 
7- Öğrenim/Staj Anlaşmasını (LA/TA) 3 nüsha hazırlayarak öğrenci ve koordinatör 

tarafından imzalandıktan sonra U.İ.K.’ne iletmek.  

8- Akademik Tanınma Belgesini, öğrencinin Öğrenim Anlaşması (LA) imzalandıktan 

sonra en geç 1 (bir) ay içinde U.İ.K.’ne üst yazı ile iletmek.  

9- Öğrenci hareketliliğe katılmaktan vazgeçerse, bu durumu en geç 1 (bir) hafta içinde 

U.İ.K.’ne bildirmek ve öğrenciden feragat dilekçesi almak. (Feragat dilekçe örneği U.İ.K. 

web sayfasında mevcuttur.  

10- Öğrenci hareketliliğe başladıktan sonra öğrenci ile iletişim halinde olmak, ders 

değişikliği varsa en geç 1 (bir) ay içinde Öğrenim Anlaşmasını ve Akademik Tanınma 

belgelerini tekrar düzenleyerek U.İ.K.’ne ve karşı kuruma iletmek. (Öğrenim 

Anlaşmasında “During the Mobility” kısmı doldurulacaktır.)  

11- Söz konusu belgelerde tüm imzaların tamamlandığından emin olmak ve belgelerin 

ıslak imzalı bir nüshasını dosyalamak.  

12- Öğrenci döndükten sonra en geç 1 (bir) ay içinde, öğrencinin karşı kurum 

koordinatörü ile iletişime geçerek Transkript belgesini temin etmek ve Erzincan 

Üniversitesi not dönüşümü yapıldıktan sonra dönüştürülmüş transkripti U.İ.K’ne üst 

yazı ile iletmek.  

 

İKİLİ ANLAŞMALAR 

Erasmus Birim/Bölüm koordinatörleri AB program ülkelerindeki üniversiteler ve 

kurumlar ile ikili Erasmus anlaşma yapmakla yetkili ve görevlidir. 

Erasmus Üniversite Beyanname sahibi üniversiteler ile bölümleri bazında ikili anlaşma 

yapılabilir. (Anlaşma örnek metni U.İ.K. web sayfasında mevcuttur.)  

1- Anlaşma yapılan kurumları ve anlaşmanın bir nüshasını U.İ.K.’ye bildirmek.  

2- Anlaşma onayı alınan kurumlardan anlaşmayı imzalatarak U.İ.K.’ye iletmek. 

3- Birim/bölüm bazında yapılan anlaşmaları dosyalamak ve muhafaza etmek. 


