2018 SÖZLEŞME DÖNEMİ
ERASMUS+ PROGRAMI
STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2019
Başvuru Koşulları:


Batman Üniversitesi’nde örgün eğitim kademelerinden (ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da
doktora) birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci olmak.



Genel Akademik Not Ortalaması; Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 4.00 üzerinden en az
2.20, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri için 4. 00 üzerinden en az 2.50 olmalıdır.



Son sınıfta olan öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti
gerçekleştirebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun
öğrenci mezun olmadan önce (ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması
gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Yabancı Dil Sınavı


Başvuru yapan öğrenciler, Batman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
düzenlenen Erasmus+ yabancı dil (İngilizce) sınavına girmeli ve 100 üzerinden en az 50 puan
almalıdır.

Başvuruda Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:


Transkript (Not dökümü)



Nüfus Cüzdanı



Fotoğraf



Niyet mektubu (Letter of Intent): Staj yapılacak işletmeden/üniversiteden alınmış davet
mektubudur. Staj yapılacak işletme öğrenciler tarafından bulunmalıdır ve bu işletmeden niyet
mektubu istenmelidir. Seçimler, staj yeri bulan öğrenciler arasından yapılacaktır.



Detaylı çalışma programı (Training Agreement-Giden öğrenci başlığı altında) (Hem Batman
Üniversitesi, hem de karşı kurum tarafından imzalı-onaylı)

Kontenjan 5 öğrenciyle sınırlıdır.

Değerlendirme Ölçütleri:

Ölçüt
Akademik başarı düzeyi
Dil seviyesi
Şehit ve gazi çocuklarına
Engelli öğrencilere (engelliliğin
belgelenmesi kaydıyla)
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
Kapsamında haklarında korunma, bakım
veya barınma kararı alınmış öğrencilere
Daha önce yararlanma (hibeli veya
hibesiz)
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe
katılma
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:
Yükseköğretim kurumu tarafından
hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen
toplantılara/eğitimlere mazeretsiz
katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar
başvurması halinde uygulanır)

Ağırlıklı Puan
%50 (toplam 100 puan üzerinden)
%50 (toplam 100 puan üzerinden)
+15 puan1
+10 puan
+10 puan2

-10 puan
-10 puan
-5 puan

Ülkelere Göre Hibe Miktarları:
Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

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

600

3. Grup Program
Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan,
Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya,
Slovenya, Türkiye

400

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.
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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.
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Staj Faaliyeti Nedir?



Staj Faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin programa katılan başka bir
ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesinde 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.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar:



İşletmeler, 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 faaliyette bulunan girişimdir.

Staj faaliyeti için uygun olmayan kuruluşlar:



Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları



AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar

Faaliyet Süresi



Asgari süre 2 ay olup en fazla 3 aya kadar hibe verilecektir.



Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi
şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe
verilir. Mücbir sebebe ilişkin bir durum oluşması durumunda Merkez ile iletişime
geçilmelidir.



Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi
halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez.



Faaliyetler en geç 31 MAYIS 2020 tarihinde tamamlanmalıdır.

