STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR?
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya
organizasyonda staj yapmasıdır. “Staj (yerleştirme)”, bir yararlanıcının programa katılan
başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya
çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 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.
STAJ HAREKETLİLİĞİ SÜRESİ NEDİR?
Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj
yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör
olmalıdır.
Faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 ile 12 ay arasında bir süredir.
ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında
kayıtlı öğrenci olmak
 Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının
asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması
 İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin genel akademik not
ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması
 Mezuniyet durumunda olan öğrenciler, mezun oldukları yılı takiben 2-12 ay
içerisinde mezun olsalar dahi staj yapabilecekler!
 Bu

şartları

sağlayan

öğrenciler,

ilan

döneminde

gerekli

belgelerle

koordinatörlüğümüze başvurarak yabancı dil sınavına girmeye hak kazanırlar.
 Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı, koordinatörlük tarafından görevlendirilen bir
komisyonca İngilizce dilinde yapılır.

 Sınav Yazılı veya hem Yazılı hem Sözlü olabilir. Sözlü sınav olduğu takdirde toplam
puana etkisi %25’tir
GEREKLİ BELGELER


Başvuru Formu



Staj kurumundan alınmış onaylı kabul mektubu



Detaylı çalışma programı ( Training Agreement)(Tam imzalı ve onaylı)



Niyet mektubu (Başvuruda bulunan öğrencinin staj hareketliliğini gerçekleştireceği
kurumdan alacağı belge/Letter Of Intent)



Transkript ( en son dönemi de içine alan güncel)



Yabancı dil sonuç belgesi (varsa)

DEĞERLENDİRME


Değerlendirmelerde; Genel Akademik Not Ortalamsının %55’i ile Yabancı Dil
Puanının %45’i alınır. Bu puanların ortalaması nihai puanı oluşturur.



Daha önce faaliyetten yararlanmış öğrenciye olumsuz etki: -10 puan YENİ

