
 

 

 

ERASMUS+ kapsamında, bir Avrupa ülkesinde kendi bağlantılarıyla buldukları veya 

kurumumuzun anlaşmalı olduğu staj yerlerinde staj yapmak isteyen yüksekokul, fakülte ve 

enstitü öğrencileri, başvuru şartlarını sağlamak koşuluyla yurt dışına gönderilecektir.  

 

BAŞVURU YÖNTEMİ  

 

İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle başvurular yüz yüze/elden teslim 

alınmayacaktır. Adayların, gerekli belgeleri, ofisimize ait e-posta adresine kendi e-posta 

adresleri üzerinden iletmeleri gerekmektedir. Başvuru adımları şu şekilde izlenmelidir; 

 

 

1- Staj başvuru formunun, ilanda verilen link üzerinden indirilmesi, gerekli bilgiler ile 

doldurulması, çıktısının alınması ve imzalanması. Hazırlanan belgenin taratılarak PDF 

formatına dönüştürülmesi. 

2- COVID-19 tedbirleri kapsamında hazırlanmış olan öğrenci beyan formunun ilanda 

verilen link üzerinden indirilmesi, öğrenci tarafından doldurulması, çıktısının alınması 

ve imzalanması. Hazırlanan belgenin taratılarak PDF formatına dönüştürülmesi. 

3- Üniversitemiz “Öğrenci Bilgi Sistemi” üzerinde öğrencinin kendi sayfasına giriş 

yapması, “Ders ve Dönem İşlemleri” menüsünden “Transkript” linkine tıklayarak 

transkriptin temin edilmesi.  

4- E-devlet üzerinden “Öğrenci Belgesi”nin temin edilmesi.  

5- Potansiyel misafir olunacak kuruluşlardan kabul belgesinin temin edilmesi ve PDF 

formatına dönüştürülmesi. (belge, imzalı ve mühürlü olmalıdır.) 

6- Hazırlanan ve PDF formuna dönüştürülen belgelerin Dış İlişkiler Ofisimize ait 

intoffice@ahievran.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi. E-posta gönderilirken mailin 

konusunda öğrencinin adı soyadının mutlaka yazılması gerekmektedir. 

 

 Staj Hareketliliği Başvuru Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ 

 Covid-19 Tedbiri Amaçlı Öğrenci Beyan Formu için TIKLAYINIZ 

 Staj Yapılacak Kurumdan Alınacak Kabul Belgesine Örnek için TIKLAYINIZ  
 

 

 

Staj yapılacak bir kurum mevcut olmadan öğrenciler Erasmus staj hareketliliği 

faaliyetine katılmak üzere seçilemezler.  
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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 kullanılmaz. 

 

 Staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili 

bir sektör olmalıdır.  

Erasmus staj faaliyeti en az 2, en fazla 12 ay süre ile gerçekleştirilebilir. Öğrenim süresi 

içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan 

sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek 

staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans için 

ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş 

öğrenciler başvuruda bulunamaz.  

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma 

merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu 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.  

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması 

halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel 

idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma 

amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.  

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun 

değildir:  

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları  

- AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar  

- Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve 

konsolosluk gibi)  

- Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.  

 

 

 



BAŞVURU ŞARTLARI  

1- Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, 

lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci 

olması  

 

2- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4.00 

olması;  

 

3-Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 

2.50/4.00 olması  

 

 

ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ VE SONUÇLARIN İLANI  

1) Başvurusu alınan bütün öğrenciler ileriki bir tarihte yapılacak olan İngilizce yeterlilik 

sınavına katılmak zorundadır. Sınav ile ilgili detaylar ileriki bir zamanda Üniversitemiz Dış 

İlişkiler Ofisi internet adresinde (https://foreignaffairs.ahievran.edu.tr) ilan edilecektir.  

2) İngilizce yeterlilik sınavına katılan öğrencilerimiz için Erasmus toplam puanları 

hesaplanacaktır. Toplam puan hesaplanırken;  

 

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 

Programdan daha önce yararlanma (hibeli veya 

hibesiz)*** 
-10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim 

kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak 

düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz 

katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması 

halinde uygulanır) 

-5 puan 

 

**Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi 

içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten 

https://foreignaffairs.ahievran.edu.tr/


yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha 

önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma 

uygulanır.   

 

 

MADDİ DESTEK  

Erasmus programı kapsamında verilen maddi destek öğrencinin gideceği ülkeye göre değişen 

ve Ulusal Teklif Çağrısında belirtilen miktarlarda ödenir. Toplam maddi destek miktarının en 

fazla %80’i öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ödenir, kalan kısmı ise öğrencinin dönüşünden 

sonra ödenir. Bu maddi destek öğrencinin bütün harcamalarını karşılamak maksadında değil, 

harcamalarına yardımcı olmak amacı ile verilir.  

 

İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.  

 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık Hibe 

Staj  

(Avro) 

1. ve 2. Grup 

Program Ülkeleri 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, 

İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, 

Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, 

İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 

600 

3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, 

Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, 

Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

400 

 


