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STAJ HAREKETLİLİĞİ 

 Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı 

öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya 

organizasyonda staj yapmasıdır.  

 

 Erasmus+ Programına göre staj yapma süresi, 

2 ile 12 ay arasında değişmektedir. 

 

Ancak öğrenci, belirlenen staj  süresinden 

sonraki süre hibesiz uzatılabilir. 

 



 Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu 

mesleki eğitim alanında uygulamalı iş 

deneyimi elde etmesidir.  

 

 Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her 

sınıfta ve öğrenim programlarının son 

sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan 

sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir.  



Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj 

faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun 

olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans 

veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış 

olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler 

başvuruda bulunamaz.  

Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten 

yararlanamaz. 

ÖNEMLİ: Hareketliliğin 2 aydan az olması 

durumunda, hareketlilik için hibe ödemesi 

yapılmaz. Ödenen hibe İADE istenir!!! 

 

 

 



Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki 

eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim 

kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi 

tamamlanıp yüksek lisans eğitimine 

başlandığında), yeni öğretim kademesinde 

tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik 

gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her 

bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya 

kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 

aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi 

mümkündür.  



 İki kademenin birleşik olduğu programlar 

(bütünleşik doktora gibi) ile 2 kademenin tek 

bir kademe içerisinde tamamlandığı (tıp eğitimi 

gibi) yükseköğretim programlarında toplam 

faaliyet süresi en fazla 24 aydır.  



 Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği 

fakültelerinden mezun olarak merkezi 

sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim 

kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine 

devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim 

kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü 

taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci 

hareketliliğinden yararlanamazlar.  



Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla 

beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur 

ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. 

Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe 

hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve 

kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe 

alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil 

olmamasına gerekçe değildir.  



 ŞARTLAR!!!! 

Not Ortalaması: 

Önlisans ve Lisans öğrencileri 

için 2,20 
 

Yüksek Lisans ve Doktora 

öğrencileri için 2,50 veya üstü genel 



GENEL BAŞARı NOTU HESAPLANıRKEN 
 

Ağırlıklı ders ortalaması % 50 

Yabancı dil bilgisi % 50 (Yazılı Sınav %75 ve 

Sözlü Sınav %25) 

Daha önce yararlanma: -10 puan 

  (Toplam 100 puan üzerinden) 

Başvuru sayısının fazla olması durumunda 

komisyon kararınca gönderilecek öğrenci 

sayısının en üstten aşağıya doğru en az iki 

katı seçilerek sözlü mülakata tabi tutulur. 

 

 





YABANCı DİL SıNAVı 

  AKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

yapılır, 

 2016 yılı ve öncesi sınava girenler, bu sene 

tekrar girecekler 

 2017-2018 yılı sınavları aynı öğrenim 

kademesi için geçerli (ön lisans, lisans, Yük. 

Lis. Doktora) 



 



GİTMEDEN ÖNCE 

 

 

Kabul Belgesi 

 Learning Agreement (Islak İmzalı) 

 tüm staj öğrencileri Fakültelerine staj 

tanınırlığı için dilekçe vermek zorundalar. 

 

 





LEARNING AGREEMENT FOR 

TRAINEESHIP 

 Yapacağınız ilk şey bu belgeyi doldurmaktır. 

 Bu belgeyi doldurduktan sonra karşı kuruma 

gönderip bu belgeyi imzalamalarını 

isteyekceksiniz. 

 İmzalar atıldıktan sonra evrağı bize teslim 

edeceksiniz. 

 Staja gittiğinizde de bu evrağın aslını oraya 

imzalatıp döndükten sonra evrağı bize teslim 

edeceksiniz. 













SİGORTA!!! 

Staja gidecek öğrencilerin aşağıdaki sigortaları 

kesinlikle yaptırmaları gereklidir: 

 Sağlık Sigortası 

Kaza Sigortası 

Kişisel Sorumluluk (Mesuliyet) Sigortası 

Bu üç sigortayı bir arada yapan sigorta şirketi: 

AIG-İnternetten yapılmakta 

AXA ve ALLIANZ … 

Bu sigortayı vize başvurusunda da 

kullanacaksınız! 

 













VİZE YAZISI 

LA belgeniz karşı taraftan onaylandıktan 

sonra, merkezimiz size hazırlamış olduğu 

“Vize Yazısı”nı verecektir. 

“Vize Yazısı” İngilizce olup, sizin 

üniversitemiz öğrencisi olduğunuzu, 

Erasmus öğrencisi olarak yurt dışında 

eğitim göreceğinizi ve size verilecek olan 

hibe miktarını belirtir. 

 

 



VİZE İŞLEMLERİ 
 Her ülkenin öğrenci vizesi için istediği belgeler değişiklik 

gösterebilir. 

 Üniversitemizden alacağınız belgeler; Vize Yazısı ve 

İngilizce Öğrenci belgesidir. 

 Diğer belgeleri kendiniz temin etmek zorundasınız. 

 Vize için başvuracağınız konsolosluğun web sayfasını lütfen 

inceleyin.  

 Lütfen belgelerinizi geciktirmeden hazırlayın ve en kısa 

zamanda vize için başvuruda bulunun. 

 Özellikle Danimarka, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve 

Finlandiya’ya gidecek öğrencilerin en kısa zamanda vize 

için başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

 Diğer ülkelere gidecek öğrenciler de vize işlemlerini 

geciktirmesinler. 



VİZENİZİ ALDIKTAN SONRA 

Vize, Vakıfbank Euro hesabı açılış dekontu ve 

sigortanızla birlikte ofisimize geleceksiniz ve 

sizinle hibe sözleşmesi yapılacak. 

 

Hibeler,  aylık olarak hesap edilip toplam 

hibenin; 

 

Döndükten sonra stajdan başarılı olmanız 

halinde kalan hibeniz hesabınıza 

yatırılacaktır. 



HİBELER!!! 

Hayat 

pahalılığına göre 

ülke türleri 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık 

Öğrenci Staj 

Hibesi (€) 

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, 

400 



ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN 

SEÇİLEN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI 

GEREKENLER 

1)  Eğer zorunlu stajınız yoksa, Erasmus staj 

faaliyetinden yararlanacak öğrencilerin 

gitmeden önce staj faaliyetlerinin nasıl 

tanınacağı hakkında bölüm/fakülte/enstitü 

kurul kararı alması ve tarafımıza bildirmesi 

gerekmektedir. Bunun için gitmeden önce 

fakültenize mutlaka dilekçe vermelisiniz. 



ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN 

SEÇİLEN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI 

GEREKENLER 

2) Vizenizi aldıktan sonra banka hesap 

numaranız ve pasaportunuzla birlikte 

merkezimize gelerek Hibe Sözleşmesi 

imzalamanız gerekmektedir. Hibenizi 

yurtdışına çıkmadan önce zamanında 

yaptırabilmemiz için bu işlemin yurtdışına 

çıkmadan en az 2 hafta öncesinden 

yapılması gerekmektedir. 



KALACAK YER!! 

Kalacak yerle ilgili staj yerinin 

işletmecisiyle ya da oradaki 

koordinatörle görüşüp onların 

yardımını alabilirsiniz. 

 

Kalacak yer sizin 

sorumluluğunuzdadır!! 



STAJ BİTTIKTEN SONRA 

OLS Sınavı –Online yapılacak- Mutlaka 

Yapılmalı!! 

 

Mobility Tool -Nihai Rapor:  E-mailinize 

Avrupa Komisyonu’ndan çevrimiçi anket 

gelecektir. Bu anketi doldurmak zorundasınız. 

Doldurmazsanız hibenizin kalan kısmını 

alamazsınız. Mutlaka Yapılmalı!! 





 

 

AFSÜ STAJ HAREKETLİLIĞI 
 

 

ELDEN BAŞVURALARIN ALINMASI SON 

TARİH  

 

17 Haziran 2019  
 



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 

TEŞEKKÜRLER… 

  Sorularınız?? 

 

 


