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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 2019 tarihinde tamamlanmalıdır.

Başvuruda İstenen Belgeler
Aşağıda belirtilen belgeler başvuru sırasında eksiksiz olarak Erasmus Koordinatörlüğü’ne
teslim edilmelidir:


Başvuru Formu



Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan ya da ilgili Yüksekokul/Fakülte/Enstitü’den
alınan onaylı transkript belgesi



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)

Başvuru Kriterleri


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.

Değerlendirme Ölçütleri:
Akademik başarı düzeyi : %50
Dil seviyesi : %50
(Toplam 100 puan üzerinden)


Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan



Şehit ve Gazi çocuklarına +10 puan



Aynı öğrenim kademesinde daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan



Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

Kontenjan 5 kişidir.
ÖNEMLİ!
İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat ederek Erasmus Staj Hareketliliği’nden “hibesiz”
olarak faydalanabilirler. Aynı zamanda yedek listesindeki öğrenciler de programdan
“hibesiz” olarak faydalanabilirler.

Akademik Tanınma


Staj faaliyeti stajın müfredatın zorunlu parçası olduğu durumda, zorunlu staj yerine
tanınır. Stajın zorunlu olmadığı durumda ise; Erasmus staj faaliyeti seçmeli ders
olarak, AKTS kredisi verilerek tanınır ve öğrencinin transkripti ile diploma ekinde
gösterilir.

Hibe Miktarları

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,
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
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