
 

                                                           

 

LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013–2014 Akademik Yılında 

programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi öğrencileri için son baĢvuru tarihi                   

21 Mart Cuma, 2014 olarak belirlenmiĢtir.  

Öğrencilerin baĢvurularını yapmadan önce mutlaka Erasmus Staj Hareketliliği 

BaĢvuru/Değerlendirme/Seçim Takvimini incelemiĢ olmaları ve takvimde geçen tarihleri ve 

faaliyetlere iliĢkin güncel bilgileri http://www.intoffice.hitit.edu.tr/ web sayfamızdan takip 

etmeleri gerekmektedir. 

Öğrenci BaĢvuru/Seçim/Değerlendirme/ Takvimi 

 

 

 

2013–2014 AKADEMĠK YILI  

ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU 

Tarih 
 

Açıklama Yer / Saat 

 

21 Mart 2014 

Bu tarihlerden sonra yapılan baĢvurular 

kabul edilmeyecektir. 

 

BaĢvurular Uluslararası ĠliĢkiler Birimine 

yapılacaktır. 

 

24 Mart 2014 Pazartesi 

 

Erasmus yabancı dil sınavına girecek 

öğrencilerin ilanı 

 

www.intoffice.hitit.edu.tr 

adresinde ve bölüm panolarında 

duyurulacaktır. 

 

25 Mart 2014 Salı 

        

Erasmus Yabancı Dil Yazılı Sınavı 

Erasmus yabancı dil sınavına girecek 

öğrenci listesinde yer ve saat 

belirtilecektir. 

26 Mart 2014 ÇarĢamba Erasmus Yabancı Dil Sözlü Sınavı 

Erasmus yabancı dil sınavına girecek 

öğrenci listesinde yer ve saat 

belirtilecektir. 

27 Mart 2014 PerĢembe         Kazanan öğrencilerin ilanı 
             www.intoffice.hitit.edu.tr 

adresinde ilan edilecektir. 

 

28 Mart 2014 Cuma 

Kazanan öğrenciler için oryantasyon 

programı 

(Katılım zorunludur) 

Yer ve saat daha sonra ilan edilecektir. 

 

04 Nisan 2014 Cuma 

Gitmekten vazgeçen öğrencilerin 

haklarından feragat ettiklerini yazılı bir 

dilekçeyle bildirmeleri için son gün 

Uluslararası ĠliĢkiler Birimi’ne teslim 

edilecek. 

        HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ        

http://www.intoffice.hitit.edu.tr/


 

BAġVURULAR ĠÇĠN GEREKLĠ ġARTLAR 

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak ya da baĢka ülkelerin vatandaĢı olmakla birlikte 

Hitit Üniversitesi’ nde kayıtlı öğrenci olmak. 

 BaĢvuran adayların Hitit Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi 

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

olması gerekmektedir.  

 Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 

için en az 2.50/4.00 kümülatif akademik not ortalamasına sahip olmak.  

 Öğrencilerin Erasmus staj hareketliliği baĢvurusu sırasında, staj yapacakları iĢletmenin 

mevcut olması gerekmektedir.  

 Erasmus Staj Hareketliliğinin süresi, lisans öğrencileri için en az 3 ay, ön lisans öğrencileri 

için de en az 2 aydır. 

 

ÖNEMLĠ NOTLAR: 

 Erasmus Staj Hareketliliğine öğrenciler 1.sınıftan itibaren baĢvurabilirler (ilk yarıyıl 

akademik ortalamaları dikkate alınır).  

 

 Ġngilizce dıĢındaki yabancı dillerden sertifikaya sahip olan öğrencilerimiz, gidecekleri 

ülkenin diline ait sertifikalarını Birimimize baĢvuru esnasında sundukları takdirde 

baĢvuruları değerlendirmeye alınacaktır. 

 

 Daha önceki bir akademik yılda Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanmıĢ olan 

öğrenciler hibe almamak Ģartı ile ikinci kez faaliyetten faydalanabilirler. 

 

 Son sınıflarında olup bütün kredi ve yükümlülüklerini tamamlayarak mezun durumuna 

gelen öğrenciler, üniversiteden iliĢiklerini kestiremeseler ve/veya mezuniyet belgelerini 

almasalar dahi mezun kabul edileceklerinden Erasmus staj faaliyetinden yararlanamazlar. 

Stajın zorunlu olması durumunda, son sınıflarında olan henüz zorunlu stajlarını yapmamıĢ 

öğrenciler, zorunlu stajlarını Erasmus kapsamında gerçekleĢtirebilirler.  

 

 Disiplin cezası almıĢ olmak veya alttan derse sahip olmak Erasmus Staj Hareketliliği 

faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.  

 

BAġVURU ESNASINDA TESLĠM EDĠLECEK BELGELER 

 

1. BaĢvuru Formu 

2. 1 Adet Transkript (Teslim edeceğiniz belgenin not döküm çizelgesi değil, kümülatif 

akademik not ortalamanızı gösterir transkript olduğundan emin olunuz)  

3. 1 Adet Öğrenci Belgesi 

 

Not: Halen ders aĢamasında olup, transkripti oluĢmayan Yüksek Lisans öğrencilerinin Lisans 

mezuniyet transkriptleri ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

 

 



 

Önemli:  

 

1. BaĢvurularınızı Rektörlük Uluslararası ĠliĢkiler Birimi’ ne Ģahsen 

yapınız. 

 

2. ÖĞRENCĠLERĠN FAALĠYETTEN YARARLANABĠLMELERĠ ĠÇĠN SON OLARAK 

ġU ġARTLARI YERĠNE GETĠRMELERĠ GEREKMEKTEDĠR; 

 Öğrencilerin en geç 21 Mart 2014 günü mesai bitimine kadar, Uluslararası ĠliĢkiler 

Birimine baĢvurmaları gerekmektedir.  Yapılacak olan sınav sonucunda öğrenciler asil ve 

yedek olarak ilan edilecek ve Staj faaliyetinden faydalanmaya hak kazanacaklardır. 

 Erasmus staj faaliyetinden faydalanmak isteyen öğrenciler staj yapacakları iĢletmeleri 

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

duyurulardan faydalanabilirsiniz. 

 Staj faaliyeti en az 92 (seyahat günleri hariç) gün yapılmalıdır ve en geç 30 Eylül 2014 

tarihinde sona ermelidir. 

 “Staj (yerleĢtirme)”, bir yararlanıcının programa katılan baĢka bir ülkedeki bir iĢletme veya 

organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalıĢma deneyimi kazanma 

sürecidir.  

 Staja ev sahipliği yapacak kuruluĢlar; iĢletmeler, eğitim merkezleri, araĢtırma merkezleri 

ve iĢletme tanımına uyan diğer kuruluĢlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir iĢletmeden 

kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa 

olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluĢ ile sosyal ekonomi dahil her tür 

ekonomik faaliyette bulunan giriĢimdir.  

 Staj faaliyetinde bulunacak yurtdıĢındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, 

yapılacak çalıĢma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel 

idaresine yönelik birimlerde çalıĢma deneyimi elde edileceğinden, söz konusu kurum 

üniversite olarak değerlendirilmemektedir ve kurumun Erasmus Üniversite Beyannamesi 

sahibi olması Ģartı aranmaz.  

 Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik 

çalıĢmalara iliĢkin araĢtırma ödevleri, analiz çalıĢmaları gibi çalıĢmalar yapmak üzere 

kullanılmaz.   

 Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iĢ 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. 

 AĢağıdaki kuruluĢlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir: 

 

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları 

-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluĢlar  

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

 

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir, 

 

 Staj yapılacak iĢletmenin bulunduğu sektör öğrenim görmekte olduğunuz bölümle tutarlı 

olmalı ve mesleki geliĢiminize katkıda bulunmalıdır. BU NEDENLE, STAJ 



 

YAPACAĞINIZ ĠġLETMENĠN UYGUNLUĞU BÖLÜM ERASMUS TEMSĠLCĠNĠZĠN 

ONAYI OLMADAN GEÇERLĠ SAYILMAYACAKTIR.   

 

DEĞERLENDĠRME: 

 Ön Değerlendirme: Ön değerlendirme kriterleri, BaĢvuru belgelerinin eksiksiz sunulması 

ve asgari Ģartların sağlanmasından oluĢur. BaĢvuruda bulunan öğrenciler arasından 

uygunluk kontrolünden geçerek Erasmus Yabancı Dil Sınavına katılacak olan öğrenci 

listeleri web sayfamızda duyurulacaktır. 

 

 BaĢvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar 

aĢağıdaki Ģekildedir; 

 

%55 Akademik baĢarı düzeyi + %45 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. BaĢvuruda bulunan bir öğrencinin 

Erasmus Puanının hesaplanabilmesi için toplam yabancı dil sınavından (Ġngilizce Yazılı + 

Sözlü Sınav) en az 50 puan alması gerekmektedir. 

 

HĠBELER: 

Gidilebilecek ülkeler için belirlenen ve MADDĠ DESTEK niteliğindeki hibe miktarları her ülke 

için ayrı ayrı belirtilmiĢtir. Staj hareketliliği için gidilen ülkeye göre belirlenen hibe miktarları 

aĢağıdaki Tablo’da verilmiĢtir:  

 

 

 3 aydan kısa hareketlilik süreleri 

için seyahat ve vize ücreti hariç* 

3 ay ve üzerinde hareketlilik süresi 

için seyahat ve vize ücreti dahil 

Ülkeler 

 

Ġki aylık hibe (€) Ġlave hafta hibe 

miktarı (€) 

Aylık hibe miktarı (€) 

Avusturya  762 95 476 

Belçika    717 90 448 

Bulgaristan    450 56 281 

G. Kıbrıs Rum Kesimi 600 75 375 

Çek Cumhuriyeti   603 75 377 

Almanya   680 85 425 

Danimarka  962 120 601 

Estonya  542 68 339 

Ġspanya  701 88 438 

Finlandiya  856 107 535 

Fransa  832 104 520 

Ġngiltere  963 120 602 

Yunanistan  680 85 425 

Macaristan  568 71 355 

Ġrlanda  782 98 489 

Ġtalya 763 95 477 

Litvanya  520 65 325 

Lüksemburg  717 90 448 

Letonya   533 67 333 

Malta  589 74 368 

Hollanda   746 93 466 



 

Polonya 552 69 345 

Portekiz 610 76 381 

Romanya 499 62 312 

Ġsveç 850 106 531 

Slovenya 642 80 401 

Slovak Cumhuriyeti 573 72 358 

*Kısa dönem Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 3 tam aydan kısa süren staj faaliyetlerinde, 2 

aylık hibe hesabına ek olarak, ilave haftalık hibe hesabı yapılır. Öğrencilere ek olarak vize ve 

gerçekleĢen yurtdıĢı seyahat bedelinin (bağlantılı ve aktarmalı seyahatler dahil) %75’ i ayrıca 

ödenir. 

 

Not: Ġsteyen öğrenciler kendilerine verilen maddi destekten feragat edebilirler.  


