
                                             

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

2020-2023 ERASMUS+PROGRAMI 

Proje No: 2020-1-TR01-KA103-091046 

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM / STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI 

 

 

1. Üniversitemizin  ön lisans/ lisans/ yüksek lisans ve doktora programlarına aktif, tam 

zamanlı kayıtlı (Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği 

çalışmalarını tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü 

olduğu öngörülen öğrencidir) ve örgün öğretim öğrencisi olmak ve en az bir ders 

dönemini tamamlamış olmak gerekir. 

 

2. Öğrenim hareketliliği için yapılacak başvurularda web sitemizde yer alan anlaşmalı 

üniversitelerin web siteleri ziyaret edilerek Nominasyon ve Başvuru Tarihleri 

incelenmelidir. Nominasyon ve başvuru tarihi geçmiş olan üniversitelerin tercih 

edilmemesi gerekmektedir.  

 

3. Öğrenim hareketliliği için hareketlilikler 2021-2022 Bahar döneminde sona erecek 

şekilde planlanmalıdır. İlan kapsamında öğrenim hareketliliğine hak kazanan 

öğrenciler; hareketliliklerini 2022-2023 Güz  Dönemi Uzatma hakkına sahip 

olmamaktadır. Fakat güz dönemi ikinci bir hareketlilik yapmak için sonraki ilanlara 

başvuru yapabilirler.  

4. Staj hareketliliği için proje bitiş tarihi 31 Mayıs 2023 olduğundan tüm hareketlilikler 

bu tarihten önce gerçekleştirilmelidir. 

 

5.  Yabancı dil hazırlık sınıfı, dikey geçiş hazırlık programı ve bilimsel hazırlık programı 

öğrencileri ve 1. sınıf öğrencileri dışında, üniversitemize 1. maddede belirtildiği 

üzere kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilir. Son sınıf öğrencileri mezun olmadan 

önce başvuru yaptıkları ve asil ya da yedek olarak seçildikleri (yedek olarak 

seçilenlerin de hareketlilik takviminde belirtilen sürelerde asil olarak seçilmeleri 

halinde) takdirde mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyetini 

gerçekleştirebilirler.(Pandemi şartları geçerli olduğu müddetçe hareketliliğin proje bitiş 

tarihinden önce yapılması koşulu ile ek olarak 6 ay daha uzatma yapılabilmektedir. Bu 

durum Türkiye Ulusal Ajansı tarafından bildirilmesi muhtemel yeni düzenlemeye 

kadar geçerlidir.) Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci 

başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce yapılması gerekir. Ancak, proje tarihi 31 

Mayıs 2023’de sona ereceği için tüm staj faaliyetlerinin bu tarihe kadar tamamlanması 

gerekmektedir.  

 



Not: Seçilen Erasmus+ staj öğrencilerine, programdan daha fazla öğrencinin 

faydalanması amacıyla 2 aylık hibe verilmesi ön görülmektedir.  
 

6. Zorunlu stajı olmayan bölüm öğrencileri de başvuru yapabilir. Zorunlu stajı olan 

öğrencilerin yapacağı Erasmus Stajı’nın zorunlu stajına sayılıp sayılmayacağı tamamen 

bölümü ve bölüm hocalarının takdirindedir. Ancak staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim 

gördüğü mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Bu sebeple 

zorunlu staj yapılmasa dahi staj yapılacak sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim 

programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. 

 

7. Staj yerini bulan öğrenci staj yapacağı kurumdan bir kabul belgesi almak zorundadır ve 

bu kabul belgesi ile başvuru yapabilir. Kabul belgesi olmayan öğrenci Erasmus+ staj 

hareketliliği için başvuru yapamaz. 

 

Not: Stajda ikili anlaşma şartı yoktur ancak staj yerini öğrencinin kendisinin 

bulması gerekmektedir. 

 

8. Önlisans ve Lisans öğrencileri için 2,20; Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için 

2,50 veya üstü genel not ortalamasına sahip olmak gerekir. Not ortalamasının 

tespitinde üniversitemiz tarafından verilen en son/güncel transkript kullanılacak olup 

yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçimi yapılan ancak 

üniversitemizde transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim 

kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılabilir. 

 

9. Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır. 

 

-Ağırlıklı ders ortalaması % 50  

-Yabancı dil bilgisi % 50 (Yazılı Sınav %75 ve Sözlü Sınav %25)  

 

Yabancı Dil Puanı olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından yapılan sınav sonuçları kullanılacak olup 50 ve üzeri puan 

alanlar başvuru yapabilir. (Kasım 2018, Ekim 2019 ve Kasım 2020, Nisan 2021, 

Ekim 2021 tarihlerinde yapılan sınavlar geçerlidir.) Ayrıca 2016 yılından itibaren 

geçerli olan ösym ve yök tarafından yapılan veya eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil 

sınavlarında 50 ve üzeri puanlar esas alınacaktır. 

 

10. Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan Engelli/özel ihtiyaç 

sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği 

sağlanabilecektir. Daha fazla bilgi için http://uim.afsu.edu.tr/ozel-ihtiyac-destegi/ 

ziyaret ediniz. 

 

11. Şehit ve Gazi çocuklarına (durumlarını belgelendirme kaydıyla) +15 puan uygulanır.* 

 

12. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan uygulanır. ** 

 

13. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma durumunda -10 puan azaltma uygulanır. 

 



14. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle 

ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin 

Erasmus hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan puan uygulanır. 

 

15. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans veya doktora) 

daha önce hareketlilikten yararlanmamış bir öğrencinin aynı anda iki hareketliliğe 

(öğrenim ve staj) başvuru durumunda -10 puan düşülecektir ancak bu durumda 

puan azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. 

 

16. Aynı öğrenim kademesi içerisinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans veya doktora) daha 

önce Erasmus+ öğrenci hareketliliğinden(öğrenim ya da staj- hibeli veya hibesiz) 

yararlanan öğrencilerden akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, 

daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim/staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar 

puan azaltma uygulanır. 

 

 

17. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan 

hareketliliğe başvurabilirler. 

 

18. Seçim takviminde belirlenen tarihlerde vazgeçme (feragat) dilekçesini vermeyen 

öğrenciler için tekrar Erasmus hareketliliğine başvuruları halinde toplam puanından -10 

puan azaltma uygulanır. 

 

19. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan 

sınava başvuru yapup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden tekrar 

Erasmus hareketliliğe başvurmaları halinde -5 puan azaltma uygulanır. 

 

20. Tüm öğrenciler aynı tür değerlendirmeye tabi olacaklardır. 

 

21. İsteyen öğrenciler asil seçildikleri takdirde hibe almadan da faaliyetten yararlanabilir. 

 

22. Bir öğrenci, her bir eğitim-öğretim kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, 

doktora) öğrenim ve staj hareketliliğinden toplam 12 aya kadar hibe alabilir ve 

hibe almasa bile faaliyetlerden toplam 12 ay yararlanabilir. 

 

23. Staj hareketliliği süresi en az 2 aydır. Bu süre, mücbir sebepler dışında azaltılamaz. 

Hareketliliğin 2 aydan az olması durumunda, bu hareketlilik için hibe ödemesi 

yapılmaz. Bu yüzden kabul tarihleri alırken Erasmus koordinatörlüğümüzle 

erasmus@afsu.edu.tr mail adresi yoluyla bilgi alışverişinde bulunmanız faydalı 

olacaktır. 

 

Not: Staj hareketliliği faaliyeti hafta içi başlayıp hafta içi bitirilmelidir. 

 

24. Öğrenim hareketliliği süresi, en az 3 aydır. Bu süre, mücbir sebepler dışında 

azaltılamaz. Hareketliliğin 3 aydan az olması durumunda, bu hareketlilik için hibe 

ödemesi yapılmaz. 

 

 

25. Başarısız olan öğrencilerin faaliyet günü sayısının %30’ una kadar hibelerinde kesinti 

yapılır.  

mailto:erasmus@afsu.edu.tr


Öğrenci bir dönem için aldığı toplam 30 ECTS’lik derslerin en az 1/3’ünü (10 ECTS 

ve üzeri) başarmak zorundadır.  

Başardığı derslerin kredi toplamı 1-5 ECTS  olması halinde toplam hak ettiği hibenin 

%10’u hareketlilik dönüşünde kesilir.  

Başardığı derslerin kredi toplamı 6-9 ECTS olması halinde toplam hak ettiği hibenin 

%20’si hareketlilik dönüşünde kesilir.  

Eğer öğrenci hiçbir dersten geçememişse yani %100 akademik başarısızlık 

durumunda toplam hak ettiği hibenin %30’u kesilir. 

 

26. Başvuru şartlarına uygunluk sağlayan öğrencinin alttan dersinin olması başvuruya 

engel değildir. 
 

27. Öğrenim hareketliliği için başvurmayı düşündüğünüz üniversitelerin , 

1) Başvuru şartlarını incelemeli,  

 

2) Dil şartlarını öğrenmeli, (eğitim dili, istenen dil seviyesi, gerekli ise dil sertifikası 

alınması, vb.) (Almanya ve İspanya’ya gidecek öğrencilerin en az B1 seviyesinde 

Almanca ya da İspanyolca sertifikasına sahip olmaları bazı üniversiteler 

tarafından talep edilebilmektedir.) 

 

 

3)Akademik takvimleri ve Erasmus öğrencileri için belirlenen başvuru tarihlerini 

incelemeli, (Akademik takvim çakışmalarından kaynaklanan sorunların önüne 

geçilmesi açısından önerilmektedir.)  

 

4)İngilizce alabileceğiniz dersleri incelemeli, (Bir dönem için; 30 ECTS alınması 

zorunludur) 

 

1. 5) Ders uyumluluklarını Erasmus+ bölüm/fakülte rehberlerine danışmalısınız. 

Erasmus+ program rehberlerine https://uim.afsu.edu.tr/iletisim-2/ adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

 

  

28. Zorunlu OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan öğrencilere %5 tutarında 

kesinti yapılır.Katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam hibenin %20’si 

tutarında kesinti yapılır. 

 

 

29.  Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanan öğrencinin hibesi 2 

taksitte Avro olarak ödenir. İlk ödeme olarak, öğrenci hareketliliği için belirlenen 

toplam hibenin %70’i hareketlilik öncesi (sözleşme imzalandıktan sonra ve varış teyidi 

alındıktan sonra), Kalan %30 ise faaliyet dönemi sonunda, öğrencinin teslim edeceği 

belgeler dikkate alınarak ve öğrenci çevrimiçi AB anketi doldurduktan sonra yapılır. 

 

*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının 

yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine 

https://uim.afsu.edu.tr/iletisim-2/


göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya 

sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine 

muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve 

çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 

Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu 

eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve 

çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci 

hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.  

 

** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan 

hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna 

dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. 

 

Staja başvurusu için Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 

web sitesindeki (https://uim.afsu.edu.tr/) ilgili yere evrakların online olarak 24 Kasım 

2021’ye kadar yüklenmesi gerekmektedir: 

 

1) Başvurular online yapılacaktır. Başvuru formu kesinlikle bilgisayar 

üzerinden doldurulacaktır. Elle doldurulan başvuru formları geçersiz 

sayılacaktır. 

2) Online Başvuru Formu başvuruyu yapan tarafından imzalanıp fotoğraf 

yapıştırıldıktan sonra sisteme yüklenmesi gerekmektedir.  

 

3) Güncel Öğrenci Belgesi imzalı ve mühürlü olarak sisteme yüklenmesi 

gerekmektedir. E- devletten alınan öğrenci belgeleri geçerlidir. 

 

 

4) Güncel Transkript imzalı ve mühürlü olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

E devletten alınan transkript belgeleri geçerlidir. 

 

5) Yabancı dil sınav sonuç belgesi (2016 yılından itibaren geçerli olan ösym ve yök 

tarafından yapılan veya eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birine 

girmiş olanlar için) Akü Yabancı Diller Yüksek okulu tarafından yapılan yabancı 

dil sınavına girenlerin yabancı dil belgesi yükleme zorunlulukları 

bulunmamaktadır. Başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyerek bunu 

belirtmeleri yeterlidir. (2018 Kasım ayından itibaren alınan puanlar geçerli 

olacaktır.) 

 

6) Staj için karşı kurumdan alınan Davetiye/Kabul Yazısı (Acceptance Letter) 

alınarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.* 

 

*Davetiye / Kabul yazısı (Acceptance Letter) alttaki tabloda belirtilen ülkeler 

arasından öğrencilerin staj yapacağı kurumdan alacağı, staj yapmasının uygun olarak 

görüldüğüne dair üzerinde Erasmus+ kapsamında staj yapılacağı, stajın hangi 

tarihlerde yapılacağı, staj yapacak öğrencinin adı soyadı, AFSÜ öğrencisi olduğu, staj 



yapılacak kurumun/işletmenin adı, varsa staj yapılacak bölüm/departman adı, 

kurum/işletme yetkililerinin imzası ve varsa mührü kabul belgesinde yer almalıdır.  

Kabul belgesinde yazan tarihler öğrencinin staj yapması için uygun tarihler 

olmalıdır. Öğrenci bu tarihleri ders durumu, vize alma süresi vb gibi kriterleri 

gözeterek ayarlamalıdır.  

 

Hibe Miktarları 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir 
Olunan Ülkeler 

Aylık Hibe 
(Öğrenim) 
Avro 

Aylık Hibe (Staj) 
Avro 

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 

            500  600 

3. Grup 
Program 
Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, 
Estonya,Hırvatistan, 
Letonya, Litvanya, 
Macaristan, 
Makedonya, Polonya, 
Romanya, Sırbistan, 
Slovakya, Slovenya, 
Türkiye 

             300  400 

 

 

Not: Erasmus+ Öğrenim/ Staj hareketliliği yapılacak zaman, başvuru sonuç 

değerlendirmesinin açıklamasından sonra öğrencinin ders, sınav, devam vs durumları ile 

birlikte, pasaport ve vize işlemlerinin de hesaba katılacağı uygun bir zaman olmalıdır. Ayrıca 

Covid 19 pandemisinin olası etkileri de hesaba katılarak ülkelerin pandemi döneminde staj 

hareketliliği için vize verip vermedikleri ve ne tür vize prosedürleri uyguladıkları da hesaba 

katılarak kabul mektubu talebinde bulunulmalıdır. 

 

 



2021-2022 AKADEMİK YILI  BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM VE 

STAJ HAREKETLİLİĞİ TAKVİMİ 

18 Ekim-08 Kasım 2021 

03 Kasım 2021 

Ön Duyuru 

Bilgilendirme Toplantısı (Online) 

 

8 Kasım- 24 Kasım 2021 Başvuruların Online Alınması 

26 Kasım 2021 Başvuru Sonuçlarının İnternetten 

Duyurulması (Uluslararası İlişkiler 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Müdürlüğü Web adresi) 

http://uim.afsu.edu.tr/) 

 

29 Kasım- 2 Aralık 2021 Seçim sonuçlarına itirazı olan 

öğrencilerin itiraz dilekçelerini belirtilen 

tarih aralığında Uluslararası İlişkiler 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Müdürlüğü-Erasmus Ofisi’ne elden 

vermeleri gerekmektedir. 

03 Aralık 2021 ORYANTASYON Asıl ve yedek 

öğrencilerin katılımı zorunludur. 

06 -10 Aralık 2021 Asil öğrencilerin başvuru işlemleri ve asil 

olup vazgeçen öğrencilerin feragat 

dilekçelerinin müdürlüğümüze teslim 

edilmesi. 

13 Aralık-16 Aralık 2021 Yedek öğrencilerin başvuru işlemleri 

(başvurular elden alınacaktır) 

Proje Bitiş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Staj Hareketliliği için başvuru yapan 

öğrenciler 31 Mayıs 2023 tarihinden önce 

en az 2 ay süre ile (60gün) faaliyetlerini 

gerçekleştirebilirler. 

 

 

 

http://uim.afsu.edu.tr/


Kontenjanlar 

 

Birim Öğrenim Hareketliliği 

Kontenjanı 

Staj Hareketliliği 

Kontenjanı 

Fakülteler 
Tıp Fakültesi                                       

Diş Hekimliği Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Eczacılık Fakültesi 

 

Meslek Yüksek Okulları 

Atatürk Sağlık Hizmetleri 

MYO 

Bolvadin Sağlık Hizmetleri 

MYO 

Şuhut Sağlık Hizmetleri 

MYO 

 

Enstitü 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

 

3 
 

 

 

 

4 

 

 

NOT: Yukarıda belirtilen kontenjanlar tahmini olup öğrencilerin gidecekleri ülkelere 

göre hibe miktarı değişeceği için farklılık gösterebilir. Nihai sayı başvuru sonuçlarından 

sonra oluşacak tablo ve bütçe hesaplamalarının sonucunda kesinleştirilecektir. 1. ve 2. 

maddede belirtilen şartları taşıyan tüm birimlerimizdeki öğrecilerimizin başvurusuna 

açıktır. Kontenjan sayımız sınırlı olduğu için birimler için ayrı ayrı kontenjan 

belirlenememiş olup tüm bölümlerimiz için genel bir kontenjan belirlenmiştir. Başvuru 

yapan öğrenciler arasından puanı yüksek olan öğrenciden başlanarak sıralama 

yapılacaktır.  

Öğrenci öğrenim hareketliliğine yeterli başvuruda bulunulmaması ve öğrenci staj 

hareketliliğine daha çok daha çok başvuru olması durumunda, öğrenci öğrenim 

hareketliliği için ayrılan kontenjanın öğrenci staj hareketliliğinde kullanılacaktır. Aynı 

şekilde öğrenci staj hareketliliğine yeterli başvuruda bulunulmaması ve öğrenci öğrenim 

hareketliliğine daha çok başvuruda bulunulması durumunda öğrenci staj hareketliliği 

için ayrılan kontenjanın öğrenci öğrenim hareketliliğinde kullanılacaktır. 

 


