
ERASMUS+ ONLINE LEARNING 

AGREEMENT (OLA)

HAZIRLAMA REHBERİ



https://www.learning-agreement.eu/student/home/login.php adresinden 

“login” tıklayınız.



“Log in with MyAcedemicID” sekmesine tıklayınız.



Açılan sekmeye “Munzur University” yazınız.



Açılan sekmede kullanıcı 

adı kısmına öğrenci 

numaranızı; şifre alanına 

T.C. kimlik numaranızı 

yazıp sisteme girişinizi 

yapınız.



Açılan sayfada bilgilerinizi girerek sisteme kayıt olunuz. Kişisel bilgilerinizi 

girdikten sonra;

Field of Education alanına bölümünüzü giriniz. Bu kısımda bölümünüze ait 

ISCED kodunun seçilmesi gerekmektedir. ISCED kodu için linki kontrol 

edebilirsiniz.

Study Cycle kısmında;

• Ön Lisans ve Lisans öğrencileri “First Cycle”

• Yüksek Lisans öğrencileri “Second Cycle”

• Doktora öğrencileri “Third Cycle” 

yazmalıdır.

https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/erasmus/Pages/file/Isced.pdf


Gizlilik Politikası ve Şartları (Terms and Conditions and Privacy Policy) 

kutucuğu işaretlenerek sisteme kayıt tamamlanmadır



My learning agreement kısmına tıklanmadır. 



Açılan sekmede “create new” tıklanmalıdır.



Açılan sekmede hareketlilik türü “Semester Mobility” olarak seçilmelidir.



Açılan sekmede bilgilerinizi kontrol edip ilerleyiniz.



Sending Institution kısmında;

• Country → Türkiye

• Name→Munzur University

• Faculty/Department→

Fakültenizi yazınız.



Sending Responsible Person;

Erasmus bölüm koordinatörünün 

bilgileri yazılmadır. Bölüm 

koordinatörünün 

@munzur.edu.tr uzantılı e-posta 

adresi girilmelidir.

Bölüm koordinatörleri için 

tıklayınız.

https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/erasmus/Pages/koor.aspx


Sending Administrative Contact 

Person 

Name: Dilek

Last Name: Sakarya Usta

Position: Vice Coordinator

E-mail:erasmus@munzur.edu.tr

Phone number: +904282131701



Receiving Institution kısmına;

• Country→ Gideceğiniz ülke

• Name→ Gideceğiniz Üniversite (İkili anlaşmalarımız için tıklayınız)

• Faculty/Department→ Gideceğiniz üniversitedeki fakülteyi yazınız. 

https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/erasmus/Pages/anlasma.aspx




Receiving Responsible Person;

Gideceğiniz üniversitedeki Erasmus 

bölüm koordinatörünün bilgileri 

yazılmadır.

Bu bilgiler partner üniversite 

tarafından öğrencilere gönderilen e-

postalarda bulunmaktadır. 



Receiving Administrative

Contact Person

Gideceğiniz üniversitenin 

Erasmus kontak kişisinin 

bilgileri yazılmadır.

Bu bilgiler partner 

üniversite tarafından 

öğrencilere gönderilen e-

postalarda bulunmaktadır.



Planlanan faaliyet başlangıç ve bitiş tarihleri girilir. 

(Gidilecek üniversitenin akademik takvimine 

bakılmalıdır.) Daha sonra “Add Component to Table A” 

tıklanarak gidilen üniversitede alınacak olunan dersler 

yazılmalıdır.





Table A’daki tüm dersler partner üniversite alınacak olan derslerdir. 

Aşağıdaki şekilde eklenmelidir. Toplam 30 AKTS olmalıdır.



Partner üniversitede alınacak olan tüm dersler girildikten sonra;

• The main language of instruction at the Receiving Institution kısmında→

“English”;

• The level of language competence kısmında→“B1” seçildikten sonra 

“Add Component to Table B” tıklayınız.





Table B’deki dersler partner üniversite alınan derslerin Munzur 

Üniversitesi’ndeki karşılıklarıdır. Aşağıdaki şekilde eklenmelidir. Ders 

kredilerinin toplam 30 AKTS olma zorunluluğu yoktur.





Table C” tablosuna herhangi bir bilgi girilmeden “Next” tıklanmalıdır.



Tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olduktan sonra;

• Fare (Mouse) yardımı ile belgenize dijital imzanızı atınız.

• “Sign and Send the Online Learning Agreement to the responsible

person at the sending Institution for review” tıklayarak hazırlamış

olduğunuz belgenizi Munzur Üniversitesi’ndeki Erasmus Bölüm 

Koordinatörünüze gönderiniz.





OLA’nızı hazırladınız ve Erasmus Bölüm Koordinatörünüze

gönderdiniz. Koordinatörleriniz OLA’nızı onaylayabilir ya

da düzeltmeniz için geri gönderebilir.

Sisteminizi kontrol edip OLA belgesinde 3 imza olması

(Student/Sending/Receving) gerektiğini unutmayınız.

Başarılar dileriz. 


