
ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU 

(Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin)  

Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde TÜMSİAD, 

Kastamonu Üniversitesi ve Üniversitemizin de katılımıyla oluşan  “Anadolu'dan Avrupa'ya Kültür 

Köprüsü ” Projesi, Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiş ve hibelendirilmiştir. Projemiz, 2015-2016 

Akademik yılında da yürütülecek olup 2016 bahar döneminde Erasmus+ staj faaliyetine katılmak 

isteyen yüksek lisans ve doktora (toplam kontenjan 3) öğrencilerimize hibe desteği verilecektir.  

Öğrenciler, TÜMSİAD aracılığıyla bir işletmeden kabul almak üzere başvuru yapabilecek ya da staj 

yapacakları işletmeyi kendileri bularak davet mektupları ile Hitit Üniversitesi Uluslararası 

İlişkiler Birimine şahsen başvuru yapabileceklerdir. TÜMSİAD tarafından öğrencilerin 

eşleştirileceği işletmelerin profilleri tüm öğrenciler için uygun olmayabileceği ve başvuran tüm 

öğrenciler bir işletmeyle eşleşemeyebileceği için, öğrencilerin kendi staj kurumlarını bulmaları 

tavsiye edilir. Başvuru koşullarını ve detaylarını aşağıda bulabilirsiniz. 

 

Staj Süresi: 2 ay (62 gün) 

Staj Dönemi: Hibelendirilen staj faaliyetleri en geç 31 Mayıs 2016 tarihinde sona ermelidir. 

Başvuru Dönemi: 8-29 Ocak 2016 

Başvuru Koşulları ve Seçim Kriterleri 

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

ve en az 1 dönemi tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

 Adayların son başvuru günü itibariyle lisansüstü programlarda en az 2,50 genel akademik 

not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. 

 

 Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz üniversitemizde 

transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan 

mezuniyet notu kullanılır. 

 

 

Yabancı Dil Yeterliliği: Erasmus+ Staj Konsorsiyum faaliyetinden faydalanmak için öğrenciler 

yabancı dil yeterliliklerini kanıtlamak zorundadır. Bunun için, ÖSYM tarafından yapılan (YDS, E-

YDS) ya da eş değerliği kabul edilen (IELTS hariç) bir yabancı dil sınavından en az 50 puan almış 

olmaları gerekmektedir.  

  

Gerekli Belgeler:  

 

 Başvuru Formu (Erasmus Bölüm Temsilcisi tarafından da imzalanacaktır.) 

Başvuruların en son 29 Ocak 2016 tarihinde Rektörlük Uluslararası İlişkiler Birimi’ ne 

şahsen getirilmesi gerekmektedir.  

 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 (TÜMSİAD aracılığıyla başvuru yapacak öğrenciler hariç, staj yapacağı 

işletmeyi kendisi bulacak öğrencilerin temin etmesi gereken bir belgedir. Belge, staj 

yapacak kişinin ismini, staj faaliyetinin süresini ve staj yapılacak kurumun yetkilisinin 

imzasını ve kurum mührünü içermelidir. E-posta ile temin edilen belgeler kabul edilir. 

 CV (Özgeçmişinizi https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae 

web adresinde yer alan formatta hazırlamanız gerekmektedir. ) 

 2 adet fotoğraf 

 Yabancı dil sonuç belgesi 

 

 

 

ERASMUS+ STAJ FAALİYETİ NEDİR?  

 

1.  Erasmus+ Staj Hareketliliği (Student Traineeship/Placement Mobility), bir yükseköğretim 

kurumunda kayıtlı olan bir öğrencinin, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bulunan bir şirkette 

ya da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir üniversitede mesleki eğitim alma 

ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj Hareketliliği, öğrencilerin temel ve 

mesleki bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesini yükseltmeyi; yabancı dil yeterliliklerini 

artırmayı; kültürlerarası diyaloğu güçlendirerek, sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğin 

önemini kavramasını; demokratik hayata ve işgücü piyasasına aktif olarak katılmasını 

amaçlamaktadır. 

 

2.   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. 

 

 

3.   Programdan mümkün olduğunca çok sayıda öğrencinin faydalanabilmesi için 

Üniversitemiz, seçilen her bir öğrenciye en az ve en fazla 62 günlük hibe verilmesine 

karar vermiştir. Öğrenci dilerse daha uzun süre staj yapabilir ancak kalan süredeki 

masraflarını hibesiz olarak kendi bütçesiyle karşılamak zorundadır. Öğrenciler, staj 

faaliyetini 1 Mart 2016 - 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında en az 62 gün (haftaiçi - 

haftasonu dahil) olacak şekilde planlanmalıdır. 

 

4.   Staj yapılacak sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör 

olmalıdır.  

 

5.   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. 

 

 

 



Değerlendirme  

 

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

asgari şartların sağlanmasından oluşur. Başvuruda bulunan öğrencilerin teslim ettiği belgeler  

uygunluk kontrolünden geçirilerek sonuç listesi web sayfamızda duyurulacaktır. 

 

 Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar 

aşağıdaki şekildedir; 

 

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

 

 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 Konsorsiyum kapsamında staj yapmak üzere seçilen öğrenciler, staj 

faaliyetini gerçekleştirecekleri ülkeye göre staj boyunca her ay aylık hibe desteği (toplamda 

2 aylık (62 gün hibe) alacaklardır. 

 Erasmus+ Programı’nın öğrenciye vereceği hibe destek niteliğindedir. Hibeler, öğrencilerin 

staj faaliyeti süresince ortaya çıkan/çıkacak olan konaklama, ulaşım, vize vb. özel ve ek 

masraflarını kapsamamaktadır. Öğrencilerin bu tür harcamaları/ihtiyaçları kendi 

sorumluluğundadır. 

 Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması (62 günden az) durumunda söz konusu 

hareketlilik için 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 olan hibe miktarı öğrencide bırakılır. Ancak, 

öğrencinin yurtdışında olmadığı günler için ödenen hibenin iadesi istenir. 

 Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) 

hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, kendilerine ödenmiş olan hibenin iadesi istenir. 

 

 

 

 



 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. 

 

STAJ İÇİN BAŞVURU YAPILABİLECEK KURUMLAR: 

 Staj başvurusunda bulunacak öğrenciler staj yapacakları işletmeyi kendileri bulabilirler. 

Bunun yanında, isteyen öğrenciler Üniversitemiz aracılığıyla TÜMSİAD' ın kendilerine 

uygun işletme bulmalarını talep edebilir. Öğrenciler, TÜMSİAD’ a bireysel bir başvuru 

yapmayacak olup bu başvuru üniversitemizce yapılacaktır.  

 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. 

 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.hitituniversity@gmail.com 

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