
2019 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+  

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ  

BAŞVURU REHBERİ 

 

Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2019 Proje Dönemi’nde programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi öğrencileri için 
başvuru tarihi 30 Eylül – 18 Ekim 2019 olarak belirlenmiştir. 

Staj Süresi: en az 2 ay (62 gün) – en fazla 12 ay 

Staj Dönemi: Staj faaliyetleri en geç 15 Mayıs 2021 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 olup mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirebilirler.  

 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: Başvurular, online olarak www.erasmus.hitit.edu.tr adresinden yapılacaktır. Online olarak alınan başvuru formu Erasmus+ Bölüm 
Temsilcisi ve öğrenci tarafından imzalanacaktır. 

 1 Adet Transkript (Orijinal imzalı ve Mühürlü olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya Fakülte Sekreterliklerinden temin edilmelidir.) 

 1 Adet Öğrenci Belgesi (Orijinal imzalı ve Mühürlü olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya Fakülte Sekreterliklerinden temin edilmelidir.) 

 Davet Mektubu (Zorunlu) 

 

  Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak Uluslararası İlişkiler Birimi’ne şahsen teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular 

geçerli sayılmayacaktır. 

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


 

 

 2019 Proje Dönemi Staj Hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 

 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere 

+10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Feragat bildirim 
süresince dilekçesini teslim etmemek 

-10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma 

(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne 

azaltma uygulanır) 

-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 

 

 
 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. Öğrencinin 
sözlü sınava girebilmesi için yazılı sınavdan en az 25 puan alması gerekmektedir.  

 



 Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (62 gün) 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 hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. 

 Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra program sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (staj programına uygun davranmamak), öğrenciye 

ödenmiş bulunan hibe geri talep edilir. 

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

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 

 

 Ödemeler, toplam hibenin %80’i (kabul belgesindeki tarih aralığına göre) gitmeden önce, %20’si (katılım belgesindeki tarih aralığına göre) dönünce olmak 

üzere iki taksitte yapılır. 

ÖNEMLİ NOTLAR: 

• Faaliyet süresi 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir.  

• 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 kurumu kendileri bulmalıdır.  

 Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde 

gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans 

veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. 

 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) 

 

BAŞVURU TAKVİMİ  

18/10/2019        Başvuru ve belge teslimi için son tarih 

21/10/2019        Başvuru Sonuçlarının ve Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına Girecek Öğrencilerin İlanı 

22/10/2019        Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı (Yazılı) 

23/10/2019  Yazılı Sınav Sonuçlarının ve Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Öğrencilerin İlanı 

24-25/10/2019  Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı (Sözlü) 

30/10/2019        Faydalanmaya hak kazanan öğrencilerin ilanı 

06/11/2019        Feragat için son tarih 



 Başvuruların bitimini takiben yapılacak olan Erasmus+ Dil Sınavının tarihi ve yeri www.hitit.edu.tr ve www.erasmus.hitit.edu.tr adresinden ilan edilecektir. 

Lütfen takip ediniz. 

 Erasmus+ Dil Sınavına giremeyecek öğrenciler için sağlık raporu dâhil herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınavın tekrarı olmayacaktır. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ  Uluslararası İlişkiler Birimi / Rektörlük 1. Kat  0364 219 19 95/96  intoffice@hitit.edu.tr 
 

  

http://www.hitit.edu.tr/
http://www.erasmus.hitit.edu.tr/
mailto:intoffice@hitit.edu.tr

