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2019 YAZ DÖNEMĠ ERASMUS+ ÖĞRENCĠ STAJ ĠLANI  

Proje No: 2018-1-TR01-KA103-049932 

BAŞVURU TARİHLERİ: 18 ŞUBAT-08 MART 2019 

“Staj (yerleştirme)”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya 

organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 

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. 

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak 

ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. 

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 faaliyeti stajın müfredatın zorunlu parçası olduğu durumda, zorunlu staj yerine tanınır. Stajın 

zorunlu olmadığı durumda ise; Erasmus staj faaliyeti seçmeli ders olarak, AKTS kredisi verilerek 

tanınır, öğrencinin transkripti ve diploma ekinde gösterilir. 

Mümkün olan en çok sayıda öğrencinin programdan faydalanmasını sağlamak amacıyla Erasmus 

Komisyonunun aldığı karar uyarınca, seçilen bütün öğrencilere en az 62 gün, en fazla 92 gün hibe 

verilmesine karar verilmiştir. Kazanan adayların staj faaliyetini en geç 30 Eylül 2019 tarihine kadar 

tamamlamış olmaları gerekmektedir. 
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1-Başvuru Koşulları 

-Iğdır Üniversitesinde örgün eğitim kademelerinden (ön lisans, lisans, y.lisans ya da doktora) birinde 

bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci olmak. 

- Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz.  

- Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır. 

-Staj faaliyetinin gerçekleştirileceği tarihte mezun durumuna gelmiş olan öğrenciler de programdan 

faydalanabilir. Mezun duruma gelen öğrencilerin mezuniyetlerini takiben 1 yıl içerisinde faaliyeti 

gerçekleştirmeleri gerekir. 

-Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans veya 

Doktora öğrencileri için ise 2.5/4.00 olması gerekmektedir. 

-Her öğrenci,   örgün eğitim kademelerinden (ön lisans, lisans, y.lisans ya da doktora) her birinde 12 

ayı (öğrenim ve staj hareketliliği toplam süresi) geçmemek şartıyla Erasmus öğrencisi olabilir.  

- Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler, Iğdır Üniversitesi Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü tarafından 

yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına katılmak zorundadırlar. Aday öğrencilerin Erasmus Programı 

İngilizce Yeterlilik sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir. Öğrenciler tercih 

ettikleri kurum/kurumların eğitim dilini dikkate alarak yabancı dil sınavına/sınavlarına girmek 

zorundadırlar. Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Sınavı 

Sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olacaktır. Ösym’nin Yabancı Dil Eşdeğerliği 

olan Sınav Sonuç Belgeleri var olan öğrenciler için Yabancı Dil sınavına girmek zorunlu değildir. Halk 

Eğitim Merkezleri ve Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinden alınan sertifikalar (60 saatlik) 

geçerlidir. Sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, herhangi 

bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından -5 puan düşürülecektir. 

Yabancı dil sınavı 11 Mart 2019 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri dış ilişkiler koordinatörlüğü web 

sayfasından duyurulacaktır.  

- Başvuran öğrenciler, YDS vb. sınav sonuçları olsa bile, isterlerse Yabancı Dil sınavına girebilirler. Bu 

durumda öğrencilerin aldıkları yüksek puan değerlendirmeye alınır. Öğrencilerin yabancı dil sınav 

sonuçları olmasına rağmen sınava gireceklerini, başvuru sırasında dilekçe ile Dış İlişkiler Ofisi’ne 

bildirmelidir. 

- Hali hazırda Erasmus faaliyetinden faydalanan ve yurtdışında bulunan tüm öğrenciler staj faaliyetine 

e-posta aracılığıyla başvurabilir.  Bu öğrencilerin Öğrenim hareketliliği başvuru döneminde dil 

sınavından aldıkları dil puanı da kullanılabilir . 

- Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda sözkonusu hareketlilik için hiç 
bir  hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir. 
Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet 
gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında 
kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. 
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2- Başvuru için Gerekli Belgeler 

Aşağıda belirtilen belgeler en geç 08 Mart 2019 tarihinde Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim edilmelidir. 

1- Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru Formu 

Başvuru yapacak öğrencilerin 18 Şubat-08 Mart 2019 tarihleri arasında Aday Öğrenci Başvuru 

Formunu Dış İlişkiler Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru formu bilgisayar ortamında 

doldurulacak, alınan çıktı imzalanacak ve ayrıca Bölüm Erasmus Koordinatörüne imzalatılacaktır. 

2- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan ya da ilgili Enstitü Müdürlüğü'nden (lisans, yüksek lisans ve 

doktora öğrencileri için) onaylı 1 adet Türkçe transkript belgesi 

3- Davet Mektubu: Staj yapılacak işletme mevcut olmadan öğrenciler, Erasmus staj öğrencisi olarak 

seçilemezler. Staj yapılacak işletme öğrenciler tarafından bulunmalıdır ve bu işletmeden staj 

yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren davet mektubu istenmelidir. Davet 

mektubunda öğrencinin adı-soyadı, staj tarih aralığı ve Erasmus+ Staj hareketliliği kapsamında staj 

yapacağının belirtilmiş olması gerekir.Davet Mektubu bölüm Erasmus koordinatörleri tarafından 

onaylanmalıdır. Staj yerleri ve staj sırasında yapılacak iş eğitim görülen alanlara uygun olmalıdır.  

4- Varsa YDS,YÖKDİL ya da 3 Yıl geçerli KPDS, ÜDS vb. sınav sonuç belgesi. 

5- 1 adet fotoğraf 

3-  Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; 

İşletmeler, 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 faaliyette bulunan girişimdir. 

Staj faaliyeti için uygun olmayan kuruluşlar: 

 -Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları 

-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar 

-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi) 

4- Değerlendirme Kriterleri 

-Değerlendirmede, Genel Akademik Not Ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Puanının %50si 

hesaplanarak, Erasmus toplam puanı elde edilmektedir. Erasmus toplam puanına göre sonuç 

sıralaması yapılmaktadır. 

- Türk Ulusal Ajansının talebi üzerine; faaliyetlerden (öğrenim görme ya da staj) daha önce hiç 

faydalanmamış öğrencilere öncelik vermek amacıyla, daha önce faaliyetten faydalanmış öğrencilerin 

toplam puanlarından 10 puan düşürülecektir. 

Ölçüt  Ağırlıklı Puan  

Not ortalaması  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  
Dil seviyesi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  
Şehit ve gazi çocuklarına  +15 puan*  
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Engelli öğrencilere (engelliliğin 
belgelenmesi kaydıyla)  
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 
Kapsamında haklarında korunma, bakım  
veya barınma kararı alınmış öğrencilere 

+10 puan 
 
 
15 puan** 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)  -10 puan  
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe 
katılma  
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için 
Yükseköğretim kurumu tarafından 
hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen 
toplantılara/eğitimlere mazeretsiz 
katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar 
başvurması halinde uygulanır) 

-10 puan  
 
 
 
 
-5 puan 

*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 

Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile 

bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve 

çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü 

ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu 

kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. 

**Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya 

barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. 

 

 

Hibe Miktarları 

Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır: 

  

 

Hayat pahalılığına 

göre ülke türleri 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci STAJ Hibesi (€) 

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 


