ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Erasmus 2014-2015 Staj Hareketliliği Başvuruları
Başvuru Yöntemi


07.05.2015 -21.05.2015 tarihleri arasında online alınacaktır.
http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1



Başvuru formu iki nüsha halinde çıktı alındıktan sonra bölüm koordinatörüne imzalatılıp,
kayıtlı olduğu birim üzerinden üst yazı ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne
göndermeleri gerekir.



Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne doğrudan başvuru yapılmamaktadır.



Yerleştirme sonuçları 30 Nisan 2015 tarihinde web sayfamızdan duyurulacaktır.

Staj Hareketliliğ Takvimi
07.05.2015 - 21.05. 2015

Online Başvuru Dönemi

22 Mayıs 2015 – 24 Mayıs 2015

Uygunluk Kontrolü

24 Mayıs 2015

Başvuruların üst yazı ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim edilmesi

24 Mayıs 2015 yazılı sınav
28 Mayıs 2015 sözlü sınav

Erasmus Yabancı Dil Sınavı
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır.

29 Mayıs 2015

Yabancı Dil sınav sonuçlarının Uİ Koordinatörlüğüne teslim edilmesi

30 Mayıs 2015

Yerleştirilen öğrencilerin Uİ Koordinatörlüğü web sayfasından ilanı

4 Haziran 2015 – 6 Haziran 2015

Seçim Sonuçlarına İtiraz İçin Dilekçe Verme Aralığı*

7 Haziran 2015

İtiraz sonrası Yerleştirilen öğrencilerin Uİ Koordinatörlüğü web sayfasından ilanı

8 Haziran 2015 – 14 Haziran 2015

Vazgeçmek isteyen öğrenciler için dilekçe teslim tarih aralığı

8 Haziran 2015 -30 Eylül 2015

Staj Yapılabilecek Tarih Aralığı
*Staj programından en az 2 ay yararlanılabilir.

12 Haziran 2015

Staj faaliyetinden yararlanacak öğrenciler için Oryantasyon Toplantısı

Staj Hareketliliği Bilgi
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır.
“Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon

bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli
bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz
çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu
mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj yapılacak ekonomik sektör,
öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir
süredir. Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler
mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası
gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön
lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş
öğrenciler başvuruda bulunamaz.
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.
Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak
çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde
uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti
gerçekleştirilemez.
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:
-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar
-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)
Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.
Başvuru Şartları
1. Üniversitemize kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak
2. Akademik not ortalamasının ön lisans ve lisans için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora için
2.50/4.00 olması
3. Mezun durumunda olan öğrenciler, mezuniyetten sonraki 12 ay içerisinde Staj Hareketliliğinden
yararlanabilmektedir. Ancak başvurularını mezun olmadan önce yapmak zorundadırlar.

4. Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay
hibeli Erasmus+ öğrencisi olabilir.
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı
Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler, Erzincan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
Avrupa Dil Portfolyosuna (ELP) göre B1 seviyesinde İngilizce yapılacak olan Erasmus Yabancı Dil
Sınavına katılmak zorundadırlar. Öğrenim hareketliliğinden farklı olarak, staj faaliyetine katılacak olan
öğrencilerden, konuşma becerisi istendiğinden sözlü sınav da yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunun
toplam yabancı dil sınav sonucuna etkisi %25’tir.
Yabancı Dil Barajı Uygulaması
2014 – 2015 Akademik Yılı yabancı dil sınavı (Yazılı+ Sözlü) geçme notu aşağıdaki gibidir:


Sözlü sınava girebilmek için, yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 60 almaları gerekmektedir.



Yazılı sınavın toplam sınav puanına etkisi, %75; sözlü sınavın etkisi ise %25’tir.



Yabancı dil sınavında (Yazılı + Sözlü) başarılı olabilmek için toplamda en az 60 puan almak
gerekir.

Erasmus Yabancı Dil Sınavı 24 Mayıs 2015 tarihinde yazılı sınav, 28 Mayıs 2015 tarihinde sözlü sınav EÜ
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. Sınav yeri ile ilgili bilgi daha sonra Yabancı Diller
Yüksekokulu web sitesinde duyurulacaktır.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Başarı puanı, akademik not ortalaması % 50 + dil seviyesi %50 şeklinde hesaplanmaktadır.
2. Yabancı dil seviyesi en az “B1” olan öğrenciler için yerleştirme yapılacaktır.
3. Daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmış öğrencilerin toplam başarı puanlarından her bir
faaliyet için "10 puan" düşürülmektedir.
4. Seçim, başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen değerlendirme
ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak gerçekleştirilir.
Hibe

Seçilen öğrencilere, gidilen ülke grubuna göre değişen miktarlarda aylık hibe ödemesi yapılacaktır.
Ancak değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan aday öğrencilerin hibe ile
desteklenebilmesi, üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır
Kurumumuza tahsis edilen hibe miktarının, başvuruda bulunan tüm öğrenciler için yeterli olmaması
durumunda isteyen öğrenciler, hibesiz statüde faaliyetten yararlanabilirler.
Süresi ve Kontenjan
Staj süresi en az 2 ay’dır ancak bazı ülkeler vize alma durumundan en az 2 ay 25 gün staj süresi
istemektedirler. Hareketlilikten yararlanacak öğrenci sayısı, kurumumuza tahsis edilen hibe miktarına
(9000 Avro) bağlıdır.
Staj Hareketliliği ilanları için: Birimimiz aracılığıyla stajyer talebinde bulunan işletmeler için web
sayfamızı kontrol ediniz:
http://www.erzincan.edu.tr/daire_baskanlik_sablon.php?git=140?git=140&menu=839
Erasmus Staj Hareketliliğine katılmaya hak kazandıktan sonra yukarda belirtilen linkteki işletmeler ya
da öğrencilerin kendi bulacakları diğer işletmelerle iletişim kurarak davet mektubu almaları gerekir.
Program hakkında detaylı bilgi için:
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
E-posta: erasmus@erzincan.edu.tr Tel : 0 446 226 66 67 - 12015

