ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINDAN FAYDALANMAK İÇİN NE
YAPMALIYIM?

Erasmus Web sayfasından “Erasmus Staj Hareketliliği Programı Başvuru ve Seçim
Süreci” başlıklı yazıyı okudum.

- Bölüm Koordinatörüm yardımıyla kendi alanımda staj yeri aramaya başladım ve
Erasmus Web sayfasından “Nasıl Staj Yeri Bulabilirim” kısmında bana uygun bir staj
teklifi var mı diye inceledim.

- Staja kabul edildim ve karşı kurumdan aldığım imzalı ve mühürlü kabul mektubumun
fotokopisini Yönetim Kurulu Kararı alarak Erasmus Ofisine teslim etmesi için
Koordinatörüme verdim.

NOT: Kabul Mektubu: Staja kabul edildiğinizi ve hangi tarihler arasında staj
yapacağınızı belirten Staj yapacağınız kurumun antetli kağıdına basılı imzalı ve mühürlü
belge. Kişiye özel olduğu için web sayfasında örneği yoktur. Kabul Mektubunun fax ya da
fotokopisi Erasmus ofisine verilecek orjinali öğrencide kalacak.

- Geniş kapsamlı Seyahat ve Sağlık sigortası yaptırdım.

NOT: Sigorta Sağlık, Kaza ve Mesuliyet Sigortasını kapsayacak şekilde olmalıdır.
(Kapsamı aynı olmak koşulu ile istediğiniz bir sigorta acentesine yaptırabilirsiniz.)

- Sözleşmem uygun şekilde hazırlandı, karşı kurum tarafından onaylandı ve geldi.
- Harçsız pasaport almak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan belgemi alıp
pasaport başvurusu yaptım.
- Vize Mektubumu almak için aşağıdaki belgeleri hazırlayıp, fotokopisini aldıktan
sonra Erasmus Ofisine teslim ettim.

o

Erasmus Staj Hareketliliği Sözleşmesi (üç adet orijinal)

o

Erasmus Staj Hareketliliği Hibe Sözleşmesi (Koordinatörlük tarafından
verilecek)

o

Sigorta Poliçesi Fotokopisi

o

Vakıfbank Şubesi Euro Hesabı Dekontu

- Erasmus ofisinden Vize Mektubumu ve Erasmus Staj Hareketliliği Sözleşmemin bir
kopyasını aldım.
- Vizemi almak için Konsolosluktan randevu aldım.

NOT: Bulgaristan, Estonya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsveç, Letonya, Litvanya,
Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti,
Slovenya, Yunanistan, Hırvatistan ülkeleri için alınması gereken vize süresi en az 92 gün
olmalıdır.

- Vizemi aldım ve Pasaportumda Vize sayfasının fotokopisini çektirip Erasmus ofisine
ulaştırdım.
-Banka işlemlerim için bir yakınıma vekâlet verdim ve hesabımı internet bankacılığına
açtırdım.
- Staj bitti dönme zamanı  Confirmation Letter ve Referans mektubu aldım.
- Üniversiteme döndüm. Döndükten sonra ki bir ay içerisinde dönüş belgelerimi
teslim etmem gerekiyor. Confirmation Letter, Referans Mektubu, Giden Öğrenci Rapor
Formu ve Pasaportumu hazırladım ve belgelerimi Erasmus ofisine teslim ettim.

