ERASMUS+
ERASMUS+ 2020 PROJE DÖNEMİ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU
DUYURUSU
BAŞVURU BAŞLANGIÇ
SON TESLİM TARİHİ

: 23.08.2021
: 27.09.2021 (Saat 17.00 Mesai Bitimi)

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1. ONLINE BAŞVURU FORMU
2. İNGİLİZCE TRANSKRİPT
3. KABUL BELGESİ (KABUL MEKTUBU)
BAŞVURU ŞEKLİ:
* Başvuru Formu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv3UxvnY18NomLTeGqMgCazwMQfYzj4WVFVxC5
7FSw21_FSA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 web adresinden online olarak doldurulmalıdır.
Erasmus Ofis’e elden teslim kabul edilmeyecektir.
Toplam Kontenjan: 60 öğrenci
Ön Lisans-Lisans Kontenjan: 45 öğrenci
Lisansüstü Kontenjan: 15 öğrenci
BAŞVURU KRİTERLERİ:
ASGARİ ŞARTLAR
1.Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci, ikinci, üçüncü
kademe de dâhil) bir yükseköğretim programına kayıtlı tam zamanlı öğrenciler başvurabilirler.
2.Aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitimöğretim kademesinde toplam 12 aya kadar programdan faydalanabilir.
3. Başvuruda bulunacak Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki öğrencilerin 4’lük sistemde EN AZ
2.20/4.00 (62/100), Yüksek lisans ve Doktora düzeyindeki öğrencilerin 4’lük sistemde EN AZ
2.50/4.00 (65/100) transkript genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.
4. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki
öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir.
Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan
önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun
olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden
itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı
kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

BAŞVURU İÇİN GENEL KURAL VE TANIMLAR:
Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki
bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili bir
kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul
edilmez. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay
arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının

son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet
sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön
lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler
başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay
içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede
gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.
Uygun Staj Yeri Örnekleri: Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek
piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da
özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar
uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:
- bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler
- yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları
- gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları
- ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü
oluşum/birlik
- araştırma enstitüleri
- vakıflar
- okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden
lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)
- kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar
- kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar
- yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi
olmalı, ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci
tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma
imzalamış olmalı)
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:
-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
(bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )
- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.
-KABUL BELGESİ: Erasmus Staj Hareketliliğine başvuruda bulunmak için gerekli olan belgedir.
Staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin AB’ ye üye bir ülkede, eğitim programı ile
ilgili bir sektörden (İşletmeler, Eğitim Merkezleri, Araştırma Merkezleri ve İşletme tanımına uyan
diğer kuruluşlar olabilir) kabul belgelerini almaları gerekmektedir.
Kabul Belgesi Tarihi: Staj süresi en az 2 tam ay olmalıdır. Kabul Belgesindeki DÖNÜŞ tarihi 31
Mayıs 2023’ü GEÇEMEZ.
Örnek kabul mektubu (Acceptance Letter Sample) bu linkte bulunmaktadır:
http://mersin.edu.tr/idari/dis-iliskiler-koordinatorlugu/faaliyetler/erasmus/erasmus-pano
Değerlendirme Ölçütleri ve Ağırlıklı Puanlar Şunlardır:








Ölçüt
Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi
%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi
%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına
+15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)
+10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında
korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
+10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)
-10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma
-10 puan

 Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde
bulunmaksızın hareketliliğe katılmama
 İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma
(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)
 Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu
tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen
toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
 Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme
(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-10 puan
-10 puan

-5 puan
-5 puan

ÖNEMLİ NOT:
1. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.
2. Erasmus Staj Hareketliliğine hak kazandığı halde feragat etmek isteyen öğrencilerimiz için 31/03/2022
tarihine kadar Erasmus Ofisi’nden edinebilecekleri “feragat dilekçelerini” teslim etmelidir.
3. Yabancı Dil Sınav Tarihleri: 01/10/2021 Yazılı, 08/10/2021- Sözlü olarak Yabancı Diller Yüksekokulu’nda
yapılması planlanmaktadır. Yazılı sınavdan 80 üzerinden 45 ve üstü alan öğrenciler Sözlü Sınava katılmaya hak
kazanacaktır. Toplam 60 ve üstü alan öğrenciler Başarılı sayılacaktır.
4. Engelli / özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği
sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus hibesini geçemez.

Hibe Miktarları:
Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

1. ve 2. Grup Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney
Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn,
Program
Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan
Ülkeleri
3. Grup
Program
Ülkeleri

Aylık Hibe
Staj (Avro)

600

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya,
Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, 400
Slovenya, Türkiye

2020 Proje Dönemi Staj Hareketliliği yararlanıcılarına 2020-1-TR01-KA103-083719 nolu projenin ilgili faaliyet bütçesinden hibe verilecektir.

