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2018-1-TR01-KA103-049914  PROJE DÖNEMİ   ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ 

HAREKETLİLİĞİ İLANI 

Fırat Üniversitesi 2018-2019 Erasmus+ Staj Hareketliliği için başvuru kriterleri ile tarihleri 

aşağıda belirtilmiştir. Temel amaç, öğrencilerin öğrenim programlarına uygun kurumlarda 

staj yapmalarıdır. 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.  

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir 

işletmede1 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.  

 

Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak 

staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör 

olmalıdır. 

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları 

çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj 

faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı 

olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; 

bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da 

ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine 

yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında 

değerlendirilir. 

İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek 

erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir 

kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette 

bulunmasıdır.   

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir: 

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları 

-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar 

 

1. Kimler Başvurabilir 



Fırat Üniversitesi tam zamanlı öğrencisi olup, Ön Lisans, Lisans, Doktora, Yüksek Lisans 

programlarına kayıtlı tüm öğrenciler başvuru hakkına sahiptirler. Mezuniyet sonrası 

gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (Ön lisans 

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

öğrenciler başvuruda bulunamaz. 

YTB Burslusu Öğrencilerimizin Dikkatine 

YTB burslusu olarak üniversitemizde kayıtlı olan öğrenciler ders dönemleri haricinde ve yaz 

aylarında Erasmus staj hareketliliklerine katılabilirler. Faaliyete katılacak öğrenciler YTB 

burslarında hak mahrumiyeti yaşamamak için ilgili Başkanlıktan olur almalıdır (tercihen yazılı). 

2. Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihleri 

*Öğrenciler başvurularını 15 Ekim 2018- 09 Kasım 2018 tarihleri arasında Dış İlişkiler Birim 

Başkanlığı’na ŞAHSEN yapılacaktır. (Yer: Mühendislik kampüsü Dış İlişkiler Birimi, Erasmus+ 

Ofisi)   

*Sınav Yeri: Yabancı Diller Yüksekokulu Kat:2 

*Sınav Tarihi ve Saati:  

Yazılı Sınav:  22 Kasım 2018 Saat 09:00 

Sözlü Sınav : 23 Kasım 2018 Saat 09:00 

 

3. Başvuru Şartları: 

 Başvurabilmek için gerekli akademik ortalama: 

 a) Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not 

ortalamasının en az 2.20/4.00   

 b) İkinci ve üçüncü kademe (yüksek lisans; Üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas )     

öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 

 Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi 

birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam 

zamanlı öğrenci olması. 

 

 Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni 

faaliyette beraber toplam 12 Ay’ı geçmemesi. 

 

 Öğrenci sınavdan başarılı olması durumunda  staj yapacağı yeri ve kabul yazısını ,Dış 

İlişkiler Birimine getirmek zorundadır. Aksi durumda öğrenci hakkından feragat etmiş 

sayılacaktır. 

 

 KPDS/ÜDS/YDS,YÖKDİL, TOEFL  sınavlarından belgesi olanlar;  başvuru esnasında 

sunmaları durumunda bu belgeler sınavı yapacak birim olan Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından değerlendirilecektir. 

 

 Yabancı dil düzeyinin tespit edilmesinde kullanılacak yöntem: 



Uygulanacak yabancı dil sınavı İngilizce olup, sınavı yapmakla görevli birim Yabancı 

Diller Yüksek Okulu olarak belirlenmiştir. Yapılacak sınav B1 düzeyinde olup, 

öğrencilerin en az 50 puan alması gerekmektedir. Başka bir dilden sınava girmek 

isteyenler başvuru formunda taleplerini belirtmek zorundadırlar.  

Yapılan Dil Sınavı Sonucunda alınan Dil belgesinin 2 yıl geçerliliği vardır 

 

 Staj Süresi: 2 ila 12 ay arasında olabilmektedir. 60 günden daha az yapılan stajlar 

kabul edilmemekte olup, öğrenciye verilen hibe geri talep edilir. 

 

 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle mezun olacak olup Mezuniyet sonrası staj 

başvurusu yapacak öğrenciler staj faaliyetlerini 30 Eylül  2019 tarihinde  bitecek 

şekilde tamamlamak zorundadır. 

 Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin 30 Eylül  2019 tarihi itibariyle tamamlanması 

şarttır. Faaliyetlerin 2018/2019 akademik takvimi içinde gerçekleştirilmeleri 

zorunludur. 

 Koordinatörlük, tahsis edilen hibe miktarının potansiyel yararlanıcıları göndermekte 

yetersiz kalması durumunda hibeyi adil olarak; bölüm, gidilen ülke, erkek-kız 

dengesi, daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık 

yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte ve/veya 

bölümlerin performansını dikkate alarak dağıtır. 

 Seçimlere yapılacak itirazlar, sonuçların açıklanması takiben bir hafta içerisinde 

yapılacaktır. Bu süre içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Ayrıca seçilen adayların faaliyete katılmaktan feragat etmeleri haline, bunu itiraz 

haftası içerisinde Koordinatörlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, aynı 

adayın müteakip Erasmus+ başvurularında toplam puanlarından 10 puan eksiltme 

uygulanacaktır. 

4. Başvuruda Teslim Edilmesi Gereken Belgeler Ve Formlar: 

 

 Başvuruda ekte yayımladığımız Başvuru Formu  

 Not Dökümü [İngilizce ve Türkçe] (Güncel Onaylı Transkript veya otomasyon üzerinden 

e-imzalı da olabilir.) 

 

  Dış İlişkiler Birimi Erasmus+ Ofisine ŞAHSEN  teslim edilmesi gerekmektir.  

 

Dikkat! Öğrenciler transkiptlerini alırken, gerekli tüm imzaların atılmış ve İngilizce 

Trankriptlerinde tüm derslerinin adlarının yazılmış olmasına dikkat etmelidir. Aksi takdirde 

öğrencinin başvurusu kabul edilmeyecektir. 

 

5.  Değerlendirme Ölçütleri ve Toplam İçerisindeki Payları: 

 

Yazılı sınavda 50 ve üzeri puan alan öğrencilerin başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: 

(Toplam 100 puan üzerinden) 

 

ÖLÇÜT     AĞIRLIKLI PUAN 

Akademik başarı düzeyi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  

Dil seviyesi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  

Şehit ve gazi çocuklarına  +15 puan7  



 

Engelli öğrencilere (engelliliğin 

belgelenmesi kaydıyla)  

+10 puan  

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 

Kapsamında haklarında korunma, bakım 

veya barınma kararı alınmış öğrencilere  

+10 puan8  

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  

 

7-  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.  

 

8-  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.   

 

6.  Hibe Miktarları 
     

Seçilen Erasmus+ öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için verilecek aylık maddi 

destek miktarı: 

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan 

ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili 

masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. İsteyen öğrenciler 

maddi destekten feragat edebilirler. 

 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık Hibe 

Öğrenim 

(Avro) 

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, 

 

500 600 

3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, 

Slovenya, Türkiye 

 

300 400 

 

                           

Prof.Dr. Sedat SÜNTER 

Dış İlişkiler Birimi ve Erasmus+ 

Kurumsal Koordinatörü 



 


