ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
1) Erasmus+ staj başvuru ilanı
ve yabancı dil sınav ilanı
üniversitenin web sayfasında,
fakülte, yüksekokul ve enstitü
panolarında duyurulur.

6) Öğrenciler belirtilen
tarihlerde istenilen evraklarla

Erasmus+ staj programlarına
başvurur.

2) Yabancı dil dosyası oluşturulur,
başvuruları değerlendirildikten
sonra uygun şartları sağlayan

öğrenciler İngilizce yazılı sınava
girer.

3) İngilizce yazılı sınava
girecek öğrencilerin isimleri
web sayfamızda duyurulur.

5) İngilizce sözlü sınavına giren

öğrencilerin isimleri ve yazılı
sınavdan aldıkları puan web
sayfamızda ilan edilir.

4) İngilizce yazılı sınavından
belirlenen puanı ve bunun
üzerini alan öğrenciler İngilizce
sözlü sınava girer.
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7) Başvurular için
“Başvurular” adı altında ayrı

bir dosya oluşturulur.

8) Öğrencilerin akademik not
ortalamaları, yabancı dil puanını
oluşturan notları web sayfamızda
açıklanır. Bu sonuçlara göre toplam
Erasmus+ puanı belirlenir ve bu
puana göre fakülteler bazında
sıralama yapılır.

9) Web sayfamızda belirtilen tarihte asıl ve yedek
öğrencilere oryantasyon programı düzenlenir. Bu
programda, öğrencilere yapması gereken işlemler
anlatılır. Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa ile olan
ilişkileri, Türkiye’nin dış ilişkileri ve Türkiye’nin
Avrupa Birliği sürecindeki aşamaları anlatılır. Daha önce
Erasmus+ programından yararlanmış öğrencilerin deneyimleri
ile yeni gidecek öğrencilere bilgi ve tecrübe paylaşımı
gerçekleştirilir.

10) Erasmus+ öğrencileri, staj yapacakları
işletme/kurumdan kabul yazısı alırlar. Aynı zamanda, staj

11) Öğrenci, kabul yazısını ve
Eğitim Anlaşmasını Erasmus
ofisine teslim eder.

yapacakları işletmeyle ve Erasmus+ bölüm/fakülte
rehberleri ile görüşüp “Eğitim Anlaşması” (Training
Agreement) belgesini doldururlar. Bu belgeyi, hem
öğrenci, hem staj yapılacak işletme hem de öğrencinin
Erasmus bölüm/fakülte rehberi imzalar. Bu evrakları
hazırlama sürecinde, Erasmus bölüm/fakülte
rehberlerinden ve Erasmus ofisinde çalışan kişilerden
yardım alırlar. (Erasmus öğrencileri staj yapacakları
işletme/kurumu kendileri belirler.)
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12) Erasmus ofisi staj yapacak
öğrencinin dosyasını oluşturur
ve bu dosyaya öğrencinin
Erasmus başvuru formları ile
kabul yazısını ve Eğitim
Anlaşmasını koyar.

13) Kabul yazısı gelen ve Eğitim
Anlaşması karşı üniversite
tarafından imzalanan öğrenciler
için Erasmus ofisi konsolosluğa
hitaben her öğrenciye vize yazısı
hazırlar.

16) Öğrenci vizesini aldıktan sonra

17) Öğrenciye gitmeden önce
alması gereken evraklar teslim
edilir ve bu evraklar hakkında ne
yapacağı anlatılır.

18) Öğrencinin hibesinin
yatırılması için Erasmus ofisi
muhasabe fişi düzenler ve hibenin
ödenebilmesi için bu fişi Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı’na
iletir.

staja uygun sigortasını yaptırır,
EURO hesabı açtırır ve Erasmus
ofisine gelir. Öğrenciyle hibe
sözleşmesi imzalanır.

19) Öğrenci, staj
tarihine göre yurtdışına
çıkışını yapar.

14) Bu yazı hazırlandıktan
sonra, öğrenciye vize
yazısını Erasmus ofisinden
alması gerektiği, e-mail
veya telefonla bildirilir.

15) Bu yazıyı alan öğrenci, pasaport
başvurusunda bulunur ve vize almak
için diğer gerekli evrakları hazırlar.
Vize randevusunu aldıktan sonra
konsolosluğa gidip vize başvurusunda
bulunur.

20) Stajını tamamlayan öğrenci,
Türkiye’ye döndükten sonra ilk
1 ay içerisinde dönüş evraklarını
Erasmus ofisine teslim eder.
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23) Alınan kararın bir
örneği öğrencinin
dosyasına konur.

22) Fakülte yönetim kurulu bu
stajı tanıdığına dair aldığı kararı
Uluslararası İlişkiler Uygulama
ve Araştırma Merkezi’ne
bildirir.

21) Akademik Tanınma
yapılabilmesi için öğrencilerin dönüş
evrakları Erasmus ofisi tarafından
öğrencinin fakültesine gönderilir.
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