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Erasmus+ Stajı Nedir? 
“Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki 
mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus+ staj faaliyeti belirli bir 
öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları 
gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin mesleki eğitim alanında uygulamalı 
iş deneyimi elde etmesidir. Staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı 
ile ilgili olmalıdır. 
 
Faaliyet Süresi ne kadardır? 
Staj süresi tüm kademelerdeki öğrenciler için en az 2 aydır. 
2017-2018 akademik yılında gerçekleşecek staj hareketliliği faaliyetleri en geç 31 Mayıs 2019 tarihinde 
tamamlanmak üzere planlanmalıdır.  

 
Kimler Başvurabilir? 
Kümülâtif ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.20 olan  Ön Lisans öğrencileri 
Kümülâtif ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.20 olan Lisans öğrencileri 
Kümülâtif ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.50 olan Lisansüstü öğrenciler 
 
ÖNEMLİ NOT: 2017-2018 öğretim yılında son sınıfta olan ve Haziran 2018’de mezun olabilecek öğrenciler 
de mezuniyetlerini takip eden ilk 12 ay içerisinde Erasmus+ stajından yararlanabilirler. Son sınıfta olup 
Erasmus+ staj hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, mezun olmadan önce bu 
duyuruda belirtilen tarihler arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir.  
  
Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz. Birinci 
sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır. 
 
Disiplin cezası almak veya alttan dersi olmak başvuru için engel değildir. 
 
Fakülte Bazında Öngörülen Hibe Kontenjanları 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda belirtilen fakültelerden başvuru alınmaması durumunda, bu fakültelere ait kontenjanlar 
komisyon karararıyla diğer fakülte öğrencilerine kullandırılabilecektir.  
 
Staj yapabilecek kuruluşlar hangileridir? 
 Staj yapılacak sektör öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili olmalıdır. 
 Gidilecek kurumla önceden bir anlaşma yapılmış olmasına gerek yoktur. 
 Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, işletme 

tanımına uyan kamu ve özel kuruluşlar olabilir. 
 
 
Değerlendirme ölçütleri  

Fakülte Hibe Kontenjanı 

Mühendislik Fakültesi 1 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 1 

Fen Edebiyat Fakültesi 1 

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu 1 
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 %50 akademik başarı (Transkriptte yer alan Kümülatif Not Ortalaması: CGPA) 
 %50 yabancı dil (Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan “İngilizce Yeterlilik Sınavı” Sonucu 
 İEÜ Kümülâtif not ortalamasının (GNO) %50’si ) (100 üzerinden) ve Yabancı Diller Yüksekokulu 

tarafından yapılan “İngilizce Yeterlilik Sınavı” sonucunun %50’sinin toplamı, Erasmus+ notunu 
oluşturur. 

 Programdan yararlanacak olan öğrencilerin seçimi oluşan Erasmus+ notuna Fakülte bazında yapılır.  
 Staj yapılacak bir kurum mevcut olmadan öğrenciler Erasmus+ staj hareketliliği faaliyetine katılmak 

üzere seçilemez. 
 

Ayrıca; 
 

 Engelli öğrencilere: ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan  

 Şehit ve Gazi çocuklarına: +10 puan  

 Aynı öğrenim kademesinde(lisans veya lisansüstü) daha önce Erasmus+ Öğrenim ya da Staj 
Hareketliliğinden daha önce hibeli veya hibesiz yararlanan öğrencilere her bir faaliyet için: -10 puan 
(Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılan öğrencilere: -10 puan 

 Önceki dönemlerdeki başvurusu üzerine kendisine hibe tahsis edildiği halde Öğrenim Hareketliliğine 
katılmaktan kendi isteği ile vazgeçen öğrencilere: -10 puan 
 

verilir. 
 
Başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler 
 Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Formu (http://oia.ieu.edu.tr/tr/formlar adresinden ulaşılabilir) 
 Ev sahibi kurumdan alınan, yerleştirmeye ilişkin detay ve kapsamın belirtildiği şirketin antetli 

kağıdına imzalı Niyet veya Davet Mektubu.  
 

NOT: Erasmus+ stajı yapmak üzere davet aldığınız kurumun, fakülteniz/bölümünüz staj komisyonu 
tarafından onaylanması gerekmektedir. 
 
 Transkript (Kayıt Kabul Müdürlüğü’nden temin edilebilir). 
 İEÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı notunuzu gösteren belge : 

o 1. Sınıfa başlamadan önce İEÜ tarafından yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı sonucunu 
kullanacaksanız ve bu puanınız transkriptte gösteriliyorsa, transkriptiniz başvuru için 
yeterlidir. 

o Geçtiğimiz yıllarda Erasmus+ programına katılmak ve İngilizce yeterlilik sınavı sonucunu 
yükseltmek isteyen öğrenciler için yapılan İngilizce sınavına girdiyseniz ve bu sınav sonucunu 
kullanmak istiyorsanız, sınav tarihini başvuru formunda belirtmeniz gerekmektedir.   

o KHK ile kapatılan üniversitelerden İEÜ’ye transfer olduysanız, başvuru kapanmadan 
yapılacak olan İngilizce yeterlilik sınavına girmeniz gerekmektedir.  

 
Gitmeden önce teslim edilmesi gereken belgeler 
 Öğrenci ile imzalanan staj hareketliliği anlaşması (Learning Agreement for Erasmus+ Traineeships-

Before Mobility) (http://oia.ieu.edu.tr/tr/formlar adresinden ulaşılabilir) 
 Vize Fotokopisi 
 Euro hesap numarası 
 Staj dönemini kapsayan geniş kapsamlı sigorta  (Sigorta; ferdi kaza, sağlık ve mesuliyet klozunu 

içermelidir) 
 Çevrimiçi Dil Sınavı sonucu (Online Language Support Exam) 

 
 
 

 
 

http://oia.ieu.edu.tr/tr/formlar
http://oia.ieu.edu.tr/tr/formlar
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Dönüş sonrası teslim edilmesi gereken belgeler 
 Öğrenci ile imzalanan staj hareketliliği anlaşması (Learning Agreement for Erasmus+ Traineeships-

After Mobility) (http://oia.ieu.edu.tr/tr/formlar adresinden ulaşılabilir) 
 Katılım Sertifikası 
 Çevrimiçi AB anketi (Online olarak doldurulacaktır) 
  Çevrimiçi Dil Sınavı sonucu (Online Language Support Exam) 
 
 
ÖNEMLİ NOT: Zorunlu OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini 
doldurmayan öğrencilere %20’den az olmamak üzere kesinti uygulanır. 
 
Erasmus+ Staj Hareketliği Faaliyetine ilişkin gidilen ülkelere göre hibe tutarları 
 

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, İsviçre, 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 

 
Açıklamalar 
 Tahsis edilen hibe destek amaçlıdır; yararlanıcı tarafından yapılacak tüm harcamaların karşılanması 

hedeflenmemektedir. 
 
 Öğrencinin uçak bileti, kalacak yer ücreti, sağlık sigortası gibi giderler için Erasmus+ fonundan ayrıca 

bir ödeme yapılmaz. Bu giderler öğrencinin kendisi tarafından karşılanır.  
 
 Davet mektubunda belirtilen tarhilere göre Erasmus+ hibesinin %70’i öğrenci değişime gitmeden 

önce, kalan %30’u ise değişimden döndükten ve işlemlerini tamamlandıktan sonra ödenir.  
 

 Daha fazla sayıda öğrencinin programdan yararlanabilmesi için, Erasmus+ Staj Hareketliliği 
faaliyetinden yararlanacak olan öğrencilere azami 2 aylık ödeme yapılabilecektir. Beklenenden az 
başvuru olması ya da gitmekten vazgeçen öğrencilerin olması durumunda, hibe ödemesi 
yapılabilecek süre artırılabilir. İlgili duyurular buna göre yapılacaktır. 

 
 Sorumluluklarını kasıtlı olarak yerine getirmeyen ve gittiği kurumda staj programına katılım 

sağlamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan 
ödemenin iadesinin istenmesi hususunda yükseköğretim kurumu hakkı saklıdır.  

 
 Erasmus+ programına seçilmiş olmak, otomatik olarak hibenin hak edildiği anlamına gelmez. Hibenin 

yetersiz olması durumunda, hibe dağılımında öğrencilerin Erasmus+ başarı notları etkili olacaktır. 
 

 Erasmus+ staj hareketliliği faaliyetinden yararlanan öğrenciler, ilgili fakülte/yüksekokul staj 
komisyonunun onayıyla bu stajı zorunlu stajlarına saydırabilirler. Zorunlu staj işlemlerinin tamamı 
öğrenci tarafından gerçekleştirilir. Bu sürece ilişkin, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından herhangi bir 
işlem yürütülmez. 

 
 Seçilen öğrenciler arasından isteyenler, maddi destekten almadan hibesiz olarak programdan 

yararlanabilirler.  

http://oia.ieu.edu.tr/tr/formlar
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 YETERLİ BAŞVURU ALINMADIĞI TAKDİRDE, EK ÇAĞRILAR YAPILABİLİR. 
 

 İMZALI BAŞVURU FORMLARI VE DİĞER BELGELER ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE BİZZAT TESLİM EDİLMELİDİR. 

 

 TÜM FORMLARIN BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. ELLE 
DOLDURULAN FORMLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR. 

 

 

 
 
 

İLETİŞİM 
oia@ieu.edu.tr 
0232 488 81 87 
0 232 488 83 50 

http://uio.ieu.edu.tr/

