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STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI
(2016-2017 AKADEMİK YILI İÇİN)
Nedir?
• Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj
yapmasıdır.
• “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon
bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.
• Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin
araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.
• Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş
deneyimi elde etmesidir.
• Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.
• Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi
karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim
kapsamında faaliyete başvurmaları gerekmektedir
Kimler Başvuruda Bulunabilir?
• Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde
(lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci
olması,
• Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarında öğrenim gören öğrenciler faaliyetten
yararlanamaz.
• Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler staj hareketliliği
faaliyetinden yararlanabilir.
• Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir.
Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
• Başvuru ilan tarihi 30.01.2017
• Başvurular, 13.02.2017 – 07.03.2017 tarihleri arasında alınacaktır.
• Yabancı Dil Sınavı, 9 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav için randevu kağıdı merkez
kampüste yer alan Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden alınacaktır.
• Erasmusa başvuru yapan adaylar hiçbir çağrı beklemeksizin yabancı dil sınavına
katılacaklardır.
Başvuru Nereye Yapılacaktır?
• Başvurular, online başvuru formunun çıktısını hem kendiniz hem de bölüm koordinatörünüz
imzaladıktan sonra transkriptiniz ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile şahsen Dış İlişkiler Ofisine
yapılacaktır.
Kontenjanlar
• Başvurular, sadece 2016-2017 akademik yılı için açılmıştır.
• Bu amaçla 2016-2017 akademik yılı bahar / yaz dönemi için 10 öğrenci Erasmus kapsamında
seçilecektir.
• Her fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulundan 2 öğrenci (ikili anlaşmaları bulunan fakülte ve
yüksekokullar) Erasmus programından faydalanmaya hak kazanacaktır. Boş kontenjan kalması
durumunda fakülte/yüksekokul/meslekyüksekokulu ayrımı gözetmeksizin genel puan
üstünlüğüne göre sıralama yapılmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
Başvuru Yapmak İçin Gerekli Akademik Ortalama
• Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
• Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00
olması,
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Yabancı Dil Düzeyinin Tespit Yöntemi ve Baraj Uygulaması
• Yabancı dil düzeyini tespit etmek için Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi tarafından online dil
sınavı düzenlenmektedir. Online dil sınavı 60 dakika sürmekte ve 45 sorudan oluşmaktadır.
Sınav okuma, gramer ve dinleme bölümlerinden oluşmaktadır.
• Online dil sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekmektedir.
• Mülakat sınavı yapılmayacaktır.
Başvuruda Teslim Edilmesi Gereken Belgeler
1. Online başvuru formu çıktısı (imzalanmış olmalıdır)
2. Transkript (güncel olmalıdır)
3. Nüfus cüzdan fotokopisi (1 adet)
4. Davet mektubu (taranmış nüshası kabul edilmektedir)
Değerlendirme Ölçütleri
• 2017 sözleşme dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve
ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi
: %50
Dil seviyesi
: %50
(Toplam 100 puan üzerinden)
• Online dil sınavından alınan puan ile 100 üzerinden genel not ortalamanızın yarısı alınarak
toplanır ve puan üstünlüğüne göre sıralama yapılır.
• Ayrıca;
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Şehit ve gazi çocuklarına
+10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)
-10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma
-10 puan
Hem öğrenim hem de staja başvurulduğundan birinden -10 puan
Seçilen Erasmus Öğrencilerine Öğrenim Süreleri İçin Verilecek Aylık Maddi Destek Tutarları
Öğrenim
Hareketliliği

Staj
Hareketliliği

Avusturya, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn,
Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

500 avro

600 avro

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum
Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg,
Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400 avro

500 avro

Bulgaristan, Estonya, Macaristan,
Letonya, Litvanya, Malta, Polonya,
Romanya, Slovakya, Makedonya

300 avro

400 avro

Ülke kategorileri

Staj Faaliyeti Süresi
• Erasmus programına seçilen öğrenciler en az 2 ay en fazla 4 ay staj faaliyeti için hibe
alabileceklerdir.
• Bu yüzden, öğrenci en az 2 ay (60 gün) staj faaliyetinde bulunması gerekmektedir.
İsteyen Öğrencilerin Maddi Destekten Feragat Edebileceğine Dair Açıklama
• Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim
süresi tanınacaktır ve bu süre dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin
daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşürülecektir.
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Başvurduğu Halde Yabancı Dil Sınavına Katılmayanlara İlişkin Açıklama
• Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrencinin daha sonraki herhangi bir
Erasmus hareketliliği başvurusunda -5 puan indirilecektir.
Engelli Öğrencilere İlişkin İlave Destek ve İmkanlar
• Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel
ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.
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