
2014–2015 AKADEMİK YILI 

ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU 

(İkinci Seçimler) 

Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2014–2015 Akademik Yılında 

programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi öğrencileri için başvuru tarihi 30 Mart – 22 

Nisan 2015 olarak belirlenmiştir.  

 

Staj Süresi: en az 2 ay 

Staj Dönemi: Hibelendirilen staj faaliyetleri en geç 30 Eylül 2015 tarihinde sona ermelidir. 

Başvuru Koşulları ve Seçim Kriterleri 

  Adayların Hitit Üniversitesi bünyesinde bir programa kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmaları 

ve en az 1 dönemi tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

 Son sınıf öğrencileri de programa başvuru yapabilecek hareketlilikleri mezuniyetlerini 

takiben başlayacaktır. 

 Adayların son başvuru günü itibariyle ön lisans ve lisans programlarında en az 2,20, 

lisansüstü programlarda ise en az 2,50 genel akademik not ortalamasına sahip olmaları 

gerekmektedir.  

 Öğrenciler Erasmus+ staj hareketliliği başvurusu sırasında, staj yapacakları kurum 

tarafından gönderilen Davet Mektubunu temin etmelidirler.  

 

Gerekli Belgeler:  

 

 Başvuru Formu (Erasmus Bölüm Temsilcisi tarafından da imzalanacaktır.) 

 1 Adet Transkript (Teslim edeceğiniz belgenin not döküm çizelgesi değil, kümülatif 

akademik not ortalamanızı gösterir transkript olduğundan emin olunuz)  

 1 Adet Öğrenci Belgesi 

 Davet Mektubu  

 

 Başvurular, online olarak http://www.kimoerasmus.com/hitit/ adresinden yapılacaktır. Online 

olarak alınan başvuru formu ile beraber gerekli diğer belgelerin (1 adet transkript, 1 adet öğrenci belgesi ve 

kabul/davet mektubu) en son 22 Nisan 2015 tarihinde Rektörlük Uluslararası İlişkiler Birimi’ ne şahsen 

getirilmesi gerekmektedir.  

 

Değerlendirme  

 

 Ön Değerlendirme: Ön değerlendirme kriterleri, Başvuru belgelerinin eksiksiz sunulması ve 

asgari şartların sağlanmasından oluşur. Başvuruda bulunan öğrenciler arasından uygunluk 

kontrolünden geçerek Erasmus Yabancı Dil Sınavına katılacak olan öğrenci listeleri web 

sayfamızda duyurulacaktır. 

 

http://www.kimoerasmus.com/hitit/


 Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar 

aşağıdaki şekildedir; 

 

%50 Akademik başarı düzeyi + %50 Dil seviyesi = Toplam Erasmus Puanı 

 

 Yabancı dil sınavının %75’ lik kısmı yazılı (75 soruluk çoktan seçmeli bir sınavdır.),  %25’ 

lik kısmı sözlü sınav (speaking) olacaktır. Başvuruda bulunan bir öğrencinin Erasmus 

Puanının hesaplanabilmesi için toplam yabancı dil sınavından (İngilizce Yazılı + Sözlü 

Sınav) en az 50 puan alması gerekmektedir. 

 Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en 

yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle 

gerçekleştirilir. Öğrencinin yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen bir staj yerinde staj 

yapacak olması veya kendi staj yerini bulması arasında fark gözetilmez, en yüksek puanı 

alan öğrenciler bütçe kontenjanı dahilinde seçilir. 

 

 Aynı öğrenim seviyesinde daha önce Erasmus programından (öğrenim ya da staj 

faaliyetinden) yararlanmış olan öğrencilerin puanlarında 10 puan kesinti yapılır. -10 puan 

uygulaması, önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. 

 

 HİBE DESTEĞİ: 

 AB ülkelerinde staj yapmak üzere seçilen öğrenciler, staj yapacakları ülkeye göre staj 

boyunca her ay belirli bir miktar hibe desteği alacaklardır.  

 Ülkelere göre aylık hibe rakamlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. 

 

Hayat pahalılığına göre ülke 
türleri 

 

Hareketlilikte Misafir Olunan 
Ülkeler 

 

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€) 
 

1. Grup Program Ülkeleri 
 

Avusturya, Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, 

Lihtenştayn, Norveç, İsveç, 
İsviçre, Birleşik Krallık 

 

600 

2. Grup Program Ülkeleri 
 

Belçika, Hırvatistan, Çek 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, 
Almanya, Yunanistan, İzlanda, 

Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, 
Slovenya, İspanya, Türkiye 

 

500 

3. Grup Program Ülkeleri 
 

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, 
Letonya, Litvanya, Malta, 

Polonya, Romanya, Slovakya, 
Makedonya 

 

400 

 



Erasmus+ programı hibe desteği ile gerçekleştirilebilen bir programdır. Öğrencilerin 

hareketlilik süresince ortaya çıkan ek masrafları kapsamamaktadır. 

 Öğrencilerin yukarıdaki tabloda belirtilen 2 aylık hibe desteği dışında tüm 

harcamaları/ihtiyaçları kendi sorumluluğundadır. 

 

ÖNEMLİ NOTLAR: 

• Faaliyet süresi 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir. Bununla birlikte, daha çok 

öğrencimizin staj hareketliliğinden yararlanmasını sağlamak üzere, Üniversitemizce hibe 

alınarak yapılabilecek azami staj süresi 2 ay ile sınırlandırılmıştır.  

• Disiplin cezası almış olmak veya alttan derse sahip olmak Erasmus Staj Hareketliliği 

faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. 

 Erasmus+ 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 sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile 

ilgili bir sektör olmalı ve staj faaliyeti öğrencinin mesleki gelişimine katkıda bulunmalıdır. 

 Erasmus staj faaliyetinden faydalanmak isteyen öğrenciler staj yapacakları işletmeleri 

kendileri bulmalıdır. Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasında staj önerileri ile ilgili 

duyurulardan faydalanabilirsiniz. 

 Staj yapılacak işletmenin bulunduğu sektör öğrenim görmekte olduğunuz bölümle tutarlı 

olmalı ve mesleki gelişiminize katkıda bulunmalıdır. BU NEDENLE, STAJ YAPACAĞINIZ 

İŞLETMENİN UYGUNLUĞU BÖLÜM ERASMUS TEMSİLCİNİZİN ONAYI 

OLMADAN GEÇERLİ SAYILMAYACAKTIR.   

 

         Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti kapsamı dışındadır: 

 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) 

 Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir. 

 

Detaylı Bilgi İçin: 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü 

Uluslararası İlişkiler Birimi 

 E-mail: intoffice@hitit.edu.tr /  intoffice.hitituniversity@gmail.com 

            Web sitesi: www.intoffice.hitit.edu.tr 

mailto:intoffice@hitit.edu.tr
mailto:intoffice.hitituniversity@gmail.com

