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2017-2018 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı
Değerli Öğrencilerimiz,
Erasmus+ Programı kapsamında, Uludağ Üniversitesi Proje yönetim Merkezi’nde Ataturk Universitesi,
artın Universitesi, Uludag Universitesi Staj Hareketliliği Projesi Ulusal Ajans tarafından kabul
edilmiş ve hibelendirilmiştir. Projemiz, 2017-2018 Akademik yılında da yürütülecek olup 2017 yaz
döneminde tahmini en az 5 öğrenciye Erasmus+ staj faaliyeti için destek verilecektir.
2017-2018 Akademik Yılı yaz dönemi için Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği başvurularımız
başlamıştır. aşvuru işlemleri aşağıdaki takvim doğrultusunda tamamlanacaktır.

2017– 2018 akademik yılında (01 Ģubat 2018-30 Nisan 2019 tarihleri arasında asgari 2, azami
4 ay)Erasmus+ Staj ile gitmek isteyen öğ renciler bu seçim döneminde başvuru
yapmalıdırlar.
BaĢvuru Tarihleri: 15 Ocak 2018- 25 Ocak 2018 (23.59)
Belge Teslim Son Günü: 27 Ocak 2018 (17.00)
Belge Teslim Yeri: Proje Yönetim Merkezi
ERASMUS+ STAJ FAALİYETİ NEDİR?
1. Erasmus+ Staj Hareketliliği (Student Traineeship/Placement Mobility), bir yükseköğretim
kurumunda kayıtlı olan bir öğrencinin, Avrupa irliği üyesi bir ülkede bulunan bir şirkette ya da
Erasmus Üniversite eyannamesi sahibi bir üniversitede mesleki eğitim alma ve/veya çalışma
deneyimi kazanma sürecidir. Staj Hareketliliği, öğrencilerin temel ve mesleki bilgi, beceri ve
yeterlilik seviyesini yükseltmeyi; yabancı dil yeterliliklerini artırmayı; kültürlerarası diyaloğu
güçlendirerek, sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğin önemini kavramasını; demokratik hayata ve
işgücü piyasasına aktif olarak katılmasını amaçlamaktadır.
2. Erasmus+ staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara
ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti,
öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
3. Erasmus+ staj faaliyeti öğrencinin diploma programı için zorunlu değildir. Ancak, öğrencinin
eğitim görmekte olduğu programda zorunlu stajı var ise ve öğrenci bu stajını Erasmus Staj
Hareketliği ile gerçekleştirmiş ise, Erasmus staj faaliyeti seçmeli ders olarak tanınır, AKTS kredisi
verilir, öğrencinin transkripti ve diploma ekinde gösterilir.
4. Programdan mümkün olduğunca çok sayıda öğrencinin faydalanabilmesi için Üniversitemiz,
seçilen her bir öğrenciye en az ve en fazla 62 günlük hibe verilmesine karar vermiştir. Öğrenci
dilerse daha uzun süre staj yapabilir ancak kalan süredeki masraflarını hibesiz olarak kendi
bütçesiyle karşılamak zorundadır. Öğrenciler, staj faaliyetini hibeli olarak en erken 1 Şubat 2018
ve en geç 30 Nisan 2018 tarihleri arasında en az 62 gün (haftaiçi-haftasonu dahil) olacak

şekilde planlanmalıdır. Mezun durumunda olan öğrenciler en erken 1 Şubat 2018’de başlamak
şartıyla daha uzun süreli staj yapabilirler. Ancak 2 ayın üzerinde kalan sürenin masraflarını hibesiz
olarak kendi bütçesiyle karşılamak zorundadır.
5. Staj yapılacak sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Staj Yapmaya Uygun Kurum/KuruluĢlar
Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:
• Erasmus Üniversite eyannamesine (ECHE) sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya
• İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu
kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:
o Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de
dâhil)
o Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
o Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar gibi sosyal ortak veya çalışma hayatı
temsilcisi
o Araştırma enstitüsü
o Vakıf
o Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim
alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)
o Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK
o Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar
Staj Yapmaya Uygun Olmayan Kurum/Kuruluşlar





Avrupa irliği kurumları ve A ajansları (bunların listesi http://europa.eu/about-eu/institutionsbodies/index_en.htm internet adresinde mevcuttur)
A programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar,
Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi),
Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi.

6. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve
işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. u çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen
büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya
kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan
girişimdir.

Başvuru için asgari şartlar;
1-Öğ rencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci
veya üçüncü kademe)* bir yüksek öğ retim programına kayıtlı öğ renci olması
*Birinci kademe: ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas
2- Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğ renci başvurusunun öğ renci mezun
olmadan önce (halihazırda önlisans, lisans veya lisansüstü öğ rencisiyken) yapılmış olması gerekir.
Başvuru tarihleri arasında, başvurusunu eksiksiz olarak yapmış ve seçilmiş öğ renciler stajlarını
mezuniyet sonrası bir yıl (12 ay) içinde yapabilirler. Mezun olan öğrenciler baĢvuruda bulunamaz.
3-GANO'nun (Genel Akademik Not Ortalaması) 2.20/4.00 olması (Önlisans ve Lisans)
Yükseklisans ve Doktora öğ rencileri için 2.50/4.00 olması.
4-Yabancı dil sınavı puanının minimum B1 (60/100) olması.

5-Mevcut öğ renim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle
beraber toplam süre 12 ay’ı geçmemelidir.

BAġVURU KOġULLARI
1. Erasmus+ Staj Hareketliliğ i’ne başvuracak öğ rencilerin AYBÜ bünyesinde örgün (özel

öğ renci
statüsünde eğ itim gören öğ renciler staj faaliyetinden yararlanamamaktadır) eğ itim
kademelerinden (ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora) birinde bir yükseköğ retim
programına kayıtlı tam zamanlı öğ renci olmaları ve en az 1 yarı dönemlerini tamamlamış
olmaları gerekmektedir.
2. Öğ rencilerin staj faaliyetinden faydalanabilmeleri için en az 2. sınıfta olmaları şartı aranmaz.

1. sınıf öğ rencileri de başvuruda bulunabilir. Ancak, bu öğ rencilerin de staj faaliyetinden
faydalanabilmeleri için öncelikle bir yarıyıl genel akademik not ortalamasına sahip olmaları
gerekmektedir.
3. Lisans programlarında son sınıfta olan ve staj faaliyetinin gerçekleştirileceğ i tarihte mezun

durumuna gelmiş olan öğ renciler de programdan faydalanabilir. Mezun durumunda olan
öğ rencilerimiz, mezuniyetten sonraki 12 ay içinde (son tarih 30 Nisan 2018 olacak
şekilde) staj hareketliliğ ini tamamlamak zorundadır. Ancak bu öğ rencilerin, başvurularını
mezun olmadan önce yapmaları gerekmektedir.
4. Başvuru için Genel Akademik Not Ortalaması’nın (AGNO/CGPA); Lisans öğ rencileri için

2.20/4.00, lisansüstü öğ rencileri için ise 2.50/4.00 olması gerekmektedir (Puan
uygulamaları kesinlikle bu şekilde uygulanacaktır. Bu sınırların altındaki başvurular
alınmayacaktır).
5. Bir öğ rencinin, her bir eğ itim kademesinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ayrı ayrı

toplamda 12 ay olmak üzere Erasmus+ programından faydalanma hakkı vardır. Öğ renciler,
bu haklarını isterlerse Erasmus+ Öğ renim Hareketliliğ i, isterlerse Erasmus+ Staj
Hareketliliğ i kapsamında kullanabilir. Örneğ in, bir lisans öğ rencisi 5 ay Erasmus+ Öğ renim
Hareketliliğ i’nden, geri kalan 2 ay da Erasmus+ Staj Hareketliliğ i’nden faydalanarak hakkı
olan 12 ayı Erasmus öğ rencisi olarak değ erlendirebilir. (Örnekte belirtilen süreler, öğ rencinin
tercihine göre değ işiklik gösterebilir.) Aynı öğ renci, diğ er eğ itim kademesinde de yine
toplam 12 ay olmak üzere Erasmus+ programından faydalanma hakkına sahiptir. Öğ rencinin
disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus+ Staj Hareketliliğ i’nden
faydalanmasına engel değ ildir.

6. Yabancı Dil Yeterliliğ i. Üniversitemiz Staj Konsorsiyumu desteğ inden faydalanmak isteyen

öğ renciler, yabancı dil yeterliliklerini kanıtlamak zorundadır. Bunun için aşağ ıdaki
belgelerden herhangi birini başvuru aşamasında sunabilirler. Bu belgeleri sunamayacak
adaylar UÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun yapmış Erasmus Yabancı Dil Sınavına girmiş
olmak zorundadırlar. Öğ renciler, dil yeterliliklerini hangi yolla kanıtlayacaklarını Başvuru
Formu’nda belirtmek
zorundadır.
a) Hazırlık Geçme/Muafiyet Notunu Gösteren belge (Yabancı Diller Yüksekokulu veya Fakülte

sekreterliklerinden temin edilmelidir.)
b) Erasmus Yabancı Dil Sınavı Sonucu
c) YDS, KPDS veya ÖSYM tarafından eşdeğ erliğ i kabul edilen TOEFL, PTE vb sınav sonucu

(IELTS hariç). Adayların bu sınavlardan en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Bu
öğ rencilerin, sınav sonuçlarını gösteren belgeyi Erasmus Kurum Koordinatörlüğ ü’ne başvuru
evraklarıyla beraber teslim etmeleri gerekmektedir.
DİKKAT: Eğ itim dili Türkçe olan bölümlerde öğ renim görmekte olan öğ rencilerin
Erasmus Dil Sınavı’na girmeleri zorunludur. Sınava giren öğ rencilerin 100 üzerinden en
az 60 puan almaları gerekmektedir. 60 puan barajını geçen öğ rencilerin ENG 101
ve ENG 102 ders notlarının daha yüksek olması durumunda, öğ rencilerin yüksek
olan puanı değ erlendirmeye alınacaktır.
7. Çek Cumhuriyeti gibi bazı ülkelerin vize işlem süreçleri uzun sürdüğ ü için bu ülkelerde

staj yapmak isteyen öğ rencilerin bu durumu dikkate alarak planlama yapmaları
önerilmektedir.
8. Birleşik Krallık Erasmus+ Staj Faaliyetine katılacak öğ rencilerden TIER 5 Vizesi istemektedir.

İngiltere’de staj yapmak üzere seçilen öğ rencilerin TIER 5 vizesi alması zorunludur. Bu
sebeple öğ renciler seçim listesinde asil olarak yer aldıktan sonra aşağ ıdaki linkte belirtilen
belgeleri tamamlayıp vize başvurusunda bulunulması için CoS başvurusunu yapmak üzere
Proje Yönetim Merkezi’ne teslim etmek zorundadır. Bu vize türü için gerekli olan CoS
Numarası ile ilgili cevabın gelmesi en az dört hafta sürebilmekte ve CoS Numarası
başvurusu her zaman olumlu olmayabilmektedir. Bu vize türüne (TIER 5) sahip olmayan
öğ renciler seçim listesinde asil olarak yer alsalar dahi staj hareketliliğ inden
faydalanamayacağ ı konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu nedenle Birleşik Krallık’ta
staj yapmak isteyen öğ rencilerin bu durumu dikkate alarak planlama yapmaları

önerilmektedir. İlgili resmi duyuruya Birleşik Krallık Ulusal Ajansı’nın aşağ ıdaki sayfasından
ulaşabilirsiniz.
https://www.erasmusplus.org.uk/tier-5-visa-how-to-apply-for-a-certificate-of-sponsorship

Asgari Şartlara sahip olan öğrenciler;
Kabul Mektubu (Acceptance Letter)*
*Staj yapılacak kurumdan staj onay belgesi: Staj konusu ve staj tarihleri belirtilmelidir. Ayrıca,
kurumun antetli kağ ıdına yazılmalı, imzalı, mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka
belirtilmelidir.
Karşı kurumdan Kabul Mektubunu alabilen öğ renciler Online Başvuru formunu doldurmalıdırlar.
(Kabul Mektubu olmadan online başvuru yapan öğ rencilerin başvuruları geçersiz olacaktır.)
Başvuru Belgeleri:
Başvuru Formu Ofisten temin edilecektir.
1. Başvuru Formu (2 nüsha olarak bilgisayar ortamında hazırlanacaktır)
2. Transkript (Öİ S çıktıları kabul edilmez. Orijinal imzalı ve Mühürlü olarak Öğrenci İşleri Daire
aşkanlığı veya Fakülte Sekreterlikleri’nde temin edilmelidir.)
3. Yabancı Dil Belgesi ( aşvuru koşulları 7. Maddeye bakınız)
4. CV (Özgemişinizi https://europass.cedefop.europa.eu/tr/documents/curriculum-vitae web
adresinde
yer alan formatta hazırlamanız gerekmektedir. )Not: İngilizce ve Türkçe Formata olması
gerekmektedir.
5.

2 adet fotoğraf

6. Davet Mektubu (Staj yapacağı işletmeyi kendisi bulacak öğrencilerin temin etmesi gereken bir
belgedir. elge, staj yapacak kişinin ismini, staj faaliyetinin süresini ve staj yapılacak kurumun
yetkilisinin imzasını ve kurum mührünü içermelidir. E-posta ile temin edilen belgeler kabul edilir.
Örnek belge için tıklayınız.

DEĞERLENDĠRME
Erasmus+ Staj Faaliyeti’ne katılacak öğrenciler aşağıdaki ölçütlere göre seçilecektir.
Akademik Not Ortalaması % 50
ERASMUS DEĞERLENDİRME PUANIN (EDP)

Yabancı Dil % 50

ÖNEMLİ NOT: Faaliyetlerden (öğrenim görme ya da staj) daha önce hiç faydalanmamış öğrencilere
öncelik vermek amacıyla, aynı öğrenim seviyesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) daha önce
Erasmus programından (öğrenim ya da staj faaliyetinden) yararlanmış olan öğrencilerin Erasmus
puanlarında 10 puan kesinti yapılır. -10 puan uygulaması, önceki öğrenim seviyesinde

gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz.

HĠBE DESTEĞĠ:
1. A ülkelerinde Konsorsiyum kapsamında staj yapmak üzere seçilen öğrenciler, staj faaliyetini
gerçekleştirecekleri ülkeye göre staj boyunca her ay aylık hibe desteği (toplamda 2 aylık/62 gün
hibe) alacaklardır.
2. Erasmus+ Programı’nın öğrenciye vereceği hibe destek niteliğindedir. Hibeler, öğrencilerin staj
faaliyeti süresince ortaya çıkan/çıkacak olan konaklama, ulaşım, vize vb özel ve ek masraflarını
kapsamamaktadır. Öğrencilerin bu tür harcamaları/ihtiyaçları kendi sorumluluğundadır.
3. Öğrencilere faaliyete katılmadan önce hibelerinin %80’i, faaliyet sonrası başarı durumlarına göre
%20’si ödenir.

4. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması (60 günden az) durumunda söz konusu
hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir.
5. Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal
afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin
yurtdışında kaldığı süre karşılığı olan hibe miktarı öğrencide bırakılır. Ancak, öğrencinin
yurtdışında olmadığı günler için ödenen hibenin iadesi istenir.
6. Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın)
hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, kendilerine ödenmiş olan hibenin iadesi istenir.
7. Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde
(derslere
devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), kendilerine ödenmiş olan hibenin iadesi istenir.
8. A Ülkeleri için verilecek olan aylık hibe miktarları aşağıda belirtilmektedir.
Hayat pahalılığına göre
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)
ülke türleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
1. Grup Program Ülkeleri İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,
600
İsviçre, irleşik Krallık
elçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs
Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda,
2. Grup Program Ülkeleri
500
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya,
İspanya, Türkiye
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya,
3. Grup Program Ülkeleri Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya,
400
Makedonya

BAŞVURU ŞEKLİ
Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurup 2 adet çıktsını alarak
imzalamaları ve diğer belgelerle birlikte Proje Yönetim Merkezi’ne elden teslim etmesi gerekmektedir. Başvurular
Hafta içi her gün sabah 10.00-12.00, öğleden sonra 14.00-16.00 saatleri arasında alınacaktır. Eksik evraklı ve
imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. E-posta, posta, kargo ve 3. şahıslar aracılığı ile yapılacak olan başvurular
geçersiz sayılacaktır. Ancak 2017-2018 akademik yılında değişim programları ile yurtdışında eğitim gören
öğrencilerin ilgili belgeleri taratarak e-mail ile patolyesi@uludag.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir

