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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON BİRİMİ
2017-2018 AKADEMİK YILI ERASMUS+
ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM PROSEDÜRÜ VE TAKVİMİ
 Erasmus+ öğrenci staj hareketliliğine başvurabilmek için misafir olunacak üniversite, işletme veya
organizasyon tarafından gönderilen “Niyet/Davet Mektubu”nun aslı veya taranmışının gelmiş olması
gerekmektedir.
 Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak
ekonomik sektör, öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
 Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, 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 dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir:
- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
- AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
- Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz
 Erasmus+ staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler resmi olarak bir ön lisans, lisans, yüksek
lisans veya doktora programına kayıtlı olmak zorundadır.
 Erasmus+ staj hareketliliği süresinin bir akademik yıl içerisinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
için en az 2, en fazla 12 ay olması gerekmektedir. Belirtilen sürelerin altında veya fazla olması durumunda
staj hareketliliği gerçekleştirilemez. En az 2 tam aydan daha az süre staj yaptıkları tespit edilen öğrencilerin
Erasmus+ stajları kabul edilmeyecek olup yapılan ödemeler geri alınacaktır.
 Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu
Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci
hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde
yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir.
 Başvuru Şartı
Bu ilana ancak kendi imkanı ile staj yeri bulup başvuru evrakları ve niyet mektubunu (Letter of Intent)
teslim eden Üniversitemiz öğrencileri başvurabilirler.
 Başvuru İçin Gerekli Not Ortalaması
Erasmus+ staj öğrencisi olarak başvurabilmek için akademik not ortalamasının başvuru esnasında önlisans
ve lisans için en az 2.20/4.0, lisansüstü öğrenciler için ise 2.50/4.0 olması gerekmektedir.
 Tabiiyet
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da,
- Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Üniversitemizde kayıtlı öğrenci olmaları gerekmektedir.
 Başvuru Tarihi
Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Birimimiz tarafından 19/02/2018-23/03/2018 tarihleri
arasında alınacaktır.
 Yabancı Dil Sınav Tarihi
Başvurusu uygun
bulunan bütün öğrenciler Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun
29/03/2018 tarihinde yapacağı sınava girmek zorundadır. Sınav test usulüyle yapılacak ve 50 soru
sorulacaktır.

 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi
Değerlendirmelerde; Genel Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Puanının %50’si
alınır. Bu puanların ortalaması Erasmus+ Eleme Puanını oluşturur.
Daha önce hareketlilikten yararlanma: -10 (Toplam 100 puan üzerinden) Daha önce hareketlilikten
yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler
için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten yararlanmak amacıyla aynı öğrenim kademesi içinde tekrar
başvuruda bulunan lisans, yüksek lisans, doktora kademelerindeki öğrenciler için geçerlidir.
Daha önceki bir hareketlilik döneminde feragat dilekçesi vermeden vazgeçmiş olma: -10 (Toplam 100
puan üzerinden) Daha önce çıkılan Erasmus+ hareketlilik ilanına başvurarak elemeyi geçmiş olan ve
bildirilen süre içinde feragat bildiriminde bulunmadan hareketlilikten vazgeçen öğrencilerin başvurusunda
-10 puan uygulanır.
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 (Toplam 100 puan üzerinden) Başvuruda bulunan
öğrencinin kendi vatandaşlığı bulunan bir ülkede staj yeri bulması halinde, Erasmus+ Eleme Puanı
hesaplanırken -10 puan uygulanır.
Engelli Öğrenci: +10 (Toplam 100 puan üzerinden) Durumlarını belgelemek kaydı ile, Erasmus+ Eleme
Puanı hesaplanırken +10 puan ilave edilir.
Şehit ve Gazi Çocukları: +15 (Toplam 100 puan üzerinden) Durumlarını belgelemek kaydı ile, Erasmus+
Eleme Puanı hesaplanırken +15 puan ilave edilir.
* Değerlendirme sonucunda seçilmiş olmak Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalanılacağının
kesinleştiği anlamına gelmez. Türkiye Ulusal Ajansı’nın tahsis edeceği hibe tutarı, kontenjanda değişiklik
olması, ilgili ülkenin vizesinin zamanında veya hiç alınamaması vb. durumlarda hareketlilik
gerçekleşmeyebilir.
 Seçilen Yedek Öğrencilerin Durumu
Gerekli ve uygun koşullarda (hareketlilik için sağlanacak hibe miktarının artması, asıl öğrencilerin feragat
etmesi, kontenjanların açık kalması vb.) yedek seçilen öğrencilerin durumu ayrıca değerlendirilecektir.
 Hibe Miktarının Hesaplanması
Erasmus+ döneminde 2017/18 akademik yılı için öğrenci staj hareketliliğine ilişkin hibe rakamları aşağıdaki
gibidir:
Hayat pahalılığına göre
ülke grupları
1. Grup Program Ülkeleri
2. Grup Program Ülkeleri

3. Grup Program Ülkeleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda,
İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum
Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg,
Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya,
Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

Aylık Öğrenci
Staj Hibesi (€)
600
500

400

İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edip kendi imkanlarıyla Erasmus+ Programından faydalanabilir.
Öğrencilere gidilen ülkeye ve staj sürelerine göre hak ettikleri hibe miktarı dışında konaklama veya
seyahat için herhangi bir ödeme yapılmaz.
* Hareketlilik kapsamında staj yapacak öğrencilere 2 tam ay için hibe verilecektir. Öğrenciler, ilgili süre
kısıtlamaları çerçevesinde, daha uzun süreli staj bulabilir ve seçilmeleri halinde stajlarını yapabilirler,
fakat 2 tam aydan sonraki günler için hibe alamazlar.

 Öğrenciye Yapılacak Ödeme
Staj öğrencilerine ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrencilerin staj süreleri için hak ettikleri hibenin %80’i ilk
taksit olarak ödenir. İkinci taksit staj dönemi sonunda, öğrenciye verilen “Katılım Belgesi”nde yer alan kesin
gerçekleşme süresi ve gerekli hallerde diğer belgeler dikkate alınarak yapılır.
Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde stajlarına devam etmedikleri, yükümlü oldukları
sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde öğrencinin stajından başarısız olması durumu
dikkate alınarak toplamda yurtdışında kaldığı sürede hak edeceği toplam hibenin % 20’si ödenmez.
* Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın kararı gereğince, Türkiye Bursu (YTB Bursu)
alan yabancı uyruklu öğrencilerimizin Erasmus+ staj hareketliliğinden faydalanmaları durumunda YTB
Bursları kesilecektir. Başvurmak isteyen öğrencilerimizin bu durumu göz önünde bulundurmaları
gerekir.
 Erasmus+ Staj Dönemi
Bu ilanda duyurulan staj hareketliliğinin tabi olduğu Erasmus+ dönemi 1 Haziran 2017 – 31 Mayıs 2019
tarihleri arasını kapsamakta olup öğrenci staj hareketliliği faaliyetlerinin 31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle
tamamlanmış olması şarttır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. ERASMUS+ Staj Hareketliliği Başvuru Formu
Başvuru formu eksiksiz doldurularak 19/02/2018-23/03/2018 tarihleri arasında Dış İlişkiler ve AB
Koordinasyon Birimi’ne elden teslim edilmelidir. Başvuru formu Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon
Biriminin web sayfasından temin edilebilir. (http://abofisi.kku.edu.tr/erasmusbelgeler.html)
2. Transkript
İlgili Enstitülerin/Fakültelerin Öğrenci İşleri Biriminden veya Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan onaylı,
2017-2018 bahar yarıyılı itibariyle güncel transkript belgesi teslim edilmelidir.
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi + 1 Fotoğraf
4. İngilizce Özgeçmiş (CV)
5. Letter of Intent (Niyet Mektubu)
Öğrencinin bulduğu staj yeri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış, kaşeli/mühürlü Niyet Mektubu teslim
edilmelidir. Mektubun taranmışından alınmış çıktı geçerlidir. Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Biriminin
web sayfasından temin edilebilir. (http://abofisi.kku.edu.tr/erasmusbelgeler.html)
ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİ BAŞVURU VE SEÇİM TAKVİMİ
* 19/02/2018-23/03/2018 Başvuruların Alınması (Belgeler, Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi’ne
elden teslim edilecektir.)
* 26/03/2018 Adayların Seçilebilirlik Kriterlerinin Kontrol Edilmesi, Dil Sınavına Girecekler Listesinin İlan
Edilmesi (http://abofisi.kku.edu.tr/)
* 29/03/2018 Yabancı Dil Sınavı (Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu (Güzel Sanatlar Fakültesi, 2.
Kat) tarafından saat 10:00’da test usulüyle yapılacak ve 50 soru sorulacaktır.)
* 02/04/2018 Yabancı Dil Sınav Sonucunun ve Erasmus+ Başvuru Değerlendirme Sonucunun İlan Edilmesi
(http://abofisi.kku.edu.tr/).

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ KONTENJANI
Açıklama
Kendi imkanı ile staj yeri bulan öğrenciler; başvuru
evraklarını ve niyet mektubunu (Letter of Intent)
19/02/2018 – 23/03/2018 tarihleri arasında AB
Ofisine teslim ederek başvurabilir.
TOPLAM

Hibe Verilecek
Staj Süresi
2 tam ay

Kontenjan
Asıl
Yedek
23

23

23

23

