2018-2019 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ
SEÇİM TAKVİMİ (2018–2019/1)
11 OCAK 2019 – 11 ŞUBAT 2019
Online Başvuru Dönemi
04 ŞUBAT 2019 – 22 ŞUBAT 2019
Başvuru belgeleri teslim tarih aralığı
25 ŞUBAT 2019 – 27 ŞUBAT 2019
Uygunluk kontrolü
01 MART 2019
Yerleştirilen öğrencilerin AB Koordinatörlüğü web sayfasından ilanı
01 MART 2019 – 08 MART 2019
Seçim sonuçlarına itiraz için dilekçe verme aralığı
01 MART 2019 – 08 MART 2019
Vazgeçmek isteyen öğrenciler için AB Koordinatörlüğü’ne dilekçe teslim aralığı
01 MART 2019 – 08 MART 2019
Hareketlilikten hibesiz olarak yararlanmak isteyen öğrencilerin dilekçe teslim etme aralığı.

2018-2019 AKADEMİK YILI HAREKETLİLİKTEN FAYDALANABİLİNECEK TARİH ARALIĞI

01 MART 2019 – 31 ARALIK 2019
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TAHMİNİ KONTENJANLAR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KA 103 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURULARINDA ÖNCELİK VERİLECEK BÖLÜMLER
Erasmus+ kapsamında Staj Hareketliliği’ne başvuruda bulunulabilecek birimler ve mevcut
kontenjanları toplam 60 kişi olmak üzere aşağıda belirtilmiştir. Başvurular sadece aşağıda
belirtilen Hacettepe Üniversitesi fakülte, enstitü ve bölümlerine açıktır.
Diş Hekimliği Fakültesi (lisans öğrencisi, 2 kişi)
Eczacılık Fakültesi (lisans öğrencisi, 2 kişi)
Edebiyat Fakültesi (lisans öğrencisi, 8 kişi)
Eğitim Fakültesi (lisans öğrencisi, 3 kişi)
Fen Fakültesi (lisans öğrencisi, 3 kişi)
Güzel Sanatlar Fakültesi (lisans öğrencisi, 3 kişi)
Hukuk Fakültesi (lisans öğrencisi, 1 kişi)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (lisans öğrencisi, 6 kişi)
İletişim Fakültesi (lisans öğrencisi, 2 kişi)
Spor Bilimleri Fakültesi (lisans öğrencisi, 1 kişi)
Tıp Fakültesi (lisans öğrencisi, 2 kişi)
Enstitüler (Konsorsiyumlar kapsamına girmeyen tüm bölümlerin yüksek lisans ve doktora
öğrencileri için, 10 kişi)
Yüksekokullar (2 kişi)
Ankara Devlet Konservatuvarı (2 kişi)
Meslek Yüksekokulları (3 kişi)
ÖNEMLİ NOT 1: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri daha sonra açılacak olan
HÜSBİK ve AHİLER Staj Konsorsiyumu duyurularına başvuru yapabileceklerdir. Sağlık
bilimleri (Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık alanlarına dair ana bilim dalları hariç) ve
mühendislik alanlarında yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrenciler de
konsorsiyum kontenjanlarından faydalandırılacaklardır.
ÖNEMLİ NOT 2: Fakülte dağılımına göre 50 kişilik kontenjan belirlenmiştir ilave 10
kişilik kontenjan fakülte, enstitü ve bölüm ayrımı yapılmaksızın fakültelere göre
yapılacak olan dağılımdan sonraki sıralamada ilk 10’a giren öğrencileri hibeli olarak
faydalandırmak suretiyle kullanılacaktır.
ÖNEMLİ NOT 3: 2018/2019 Erasmus+ Staj Hareketliliğinde yabancı dil barajı
uygulanacaktır bölümlere göre uygulanacak dil barajı bilgilerine aşağıdaki linkten
ulaşılabilir.
http://fs.hacettepe.edu.tr/abofisi/dosyalar/OgrenimBelgeleri/KA103/Ba%C5%9Fvur
u%20Belgeleri/Erasmus%20S%C4%B1nav%C4%B1%20Dil%20Baraj%C4%B1.pdf
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ÖZEL KOŞULLAR
Staj programından en az 2 ay – en fazla 3 ay yararlanılabilir.
* Yerleştirme sonuçlarının kesinlik kazanması itiraz dilekçelerinin sonuçlanmasından sonra
olacaktır. Yerleştirmelerin tekrar güncellenmesi halinde listeler AB Koordinatörlüğü web
sitesinden tekrar ilan edilecektir.
** Hibesiz Öğrenci: Programdan hibe desteği almadan yararlanacak öğrencilerdir. Programdan
hibesiz olarak yararlanmak isteyen öğrenciler için kontenjan sınırlaması yoktur. Başvuru şartlarını
sağlayan tüm öğrenciler hibesiz olarak staj programından yararlanabilirler.
*** Öğrencilerin hazırladıkları belgelerini bu ilanda belirtilen evrak teslimi için son günü mesai
bitimine (17:00’a) kadar AB Koordinatörlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru formunun çıktısını alabilmeniz için başvuruyu sonlandır butonuna basmanız
gerekmektedir. Başvuru programının tam mobil uyumlu olmaması nedeniyle başvuru
sonlandırma işlemlerinizi bilgisayar üzerinden yapmanızı tavsiye ederiz.
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ERASMUS+ PROGRAMI
2018-2019 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ
GENEL HÜKÜMLER
Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar
Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır. Ev sahibi kurum/kuruluş1 aşağıdaki
seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:
•

ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya

•

İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu
kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:
o
Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de
dâhil)
o
Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
o
Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya
çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
o
Araştırma enstitüsü
o
Vakıf
o
Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim
alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)
o
Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK
o
Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar olabilir.

Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler
arasında uluslararası yükseköğretim hareketliliği Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye
sokulacaktır.
Faaliyetin süresi
Faaliyet süresi 2 ila 12 aydır. Hibe olanakların kısıtlılığı nedeniyle, hibeli faaliyet süresi 4 ay ile sınırlanmıştır. Bu
sürenin üzerindeki faaliyetler hibesiz olarak gerçekleştirilebilecektir.
Aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim
kademesinde toplam 12 aya kadar hibe alabilir:2
•
Kısa dönem de dâhil (EQF 5 ve 6 seviyeleri) olacak şekilde birinci kademe (Lisans veya dengi)
süresince;
•
İkinci kademe süresince (Yüksek Lisans veya dengi—EQF seviye 7); ve
•
Doktora adayı olarak üçüncü kademe süresince (doktora seviyesi veya EQF seviye 8)10
Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler)
Öğrenciler hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettikleri
ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirmelidir.
Uygun katılımcılar
Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci, üçüncü kademe de
dâhil) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler.
Yükseköğretim Kurumlarından yeni mezun olanlar stajlara katılabilir. Yeni mezunlar son eğitim-öğretim yılı
süresince kendi Yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yurt
dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır.
Erasmus öğrenci staj hareketliliği faaliyetine katılmak için yükseköğretim kurumu “Genişletilmiş (Extended)”
veya “Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmalıdır.
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj
Aşağıda belirtilen kuruluş türleri öğrenci stajları açısından ev sahibi kuruluş olarak uygun değildir:
• Uzmanlaşmış ajanslar da dâhil AB kuruluşları ve diğer AB kurumları (bunların eksiksiz listesi
ec.europa.eu/institutions/index_en.htm internet adresinde mevcuttur);
• Ulusal ajanslar gibi AB programlarını yöneten kuruluşlar (muhtemel bir çıkar çatışmasını ve/veya çifte
fonlamayı önlemek adına)
2 Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde daha önce edinilen tecrübeler eğitim dönemi başına 12
aya sayılmaktadır. Tıp gibi bir dönemlik eğitim programlarında, öğrenciler 24 aya kadar hareketli olabilirler.
1
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yapmasıdır. “Staj (yerleştirme)”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme
veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.
Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar,
bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti
olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan
mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.
Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (AR-GE) şirketinde veya bir firmanın
AR-GE biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma
merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında
değerlendirilir.
Staj hareketliliği için seçilen yararlanıcı adayının, daha sonra hazırlayacağı iş planından (Learning
Agreement for Traineeships) staj içeriğinin yukarıda belirtilen maddeye uygun olmadığının tespit edilmesi
halinde, asil olarak seçilmiş olsa dahi faaliyete katılmamasına karar verilebilir.
Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik
sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
Faaliyet süresi 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir. Bununla birlikte, daha çok öğrencimizin staj
hareketliliğinden yararlanmasını sağlamak üzere, Üniversitemizce hibe alınarak yapılabilecek azami staj
süresi 3 ay ile sınırlandırılmıştır. Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri
durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak
kalmasına izin verilir.
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, gidilecek kurum
işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz.
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir:
•
•

Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

Koordinatörlük, tahsis edilen hibe miktarının potansiyel yararlanıcıları göndermekte yetersiz kalması
durumunda hibeyi adil olarak; bölüm, gidilen ülke, kız-erkek dengesi, daha önce hareketlilik faaliyetinde
bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte
ve/veya bölümlerin performansını dikkate alarak dağıtır.
ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR
Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya
üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması;
Ön lisans ve birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4.00 olması;
İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4.00 olması;
Yabancı Dil notunu gösterir yabancı dil belgesinin* AB Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi
gerekmektedir.
*Yabancı Dil Belgesi Hakkında Önemli Not:
Erasmus+ Dil Sınavı Sınav Organizasyonu, Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından
yapılacaktır. http://www.ydyo.hacettepe.edu.tr/genel_duyuru.html linkinden sınav başvurusu ve
sınav tarihleri hakkında bilgi alınabilir.
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus+ Staj Hareketliliği Programları için aşağıda sıralanan sınavlar
kabul edilmemektedir.
Hazırlık Geçme Notu,
Hazırlık Muafiyet Notu,
IELTS,
ÜDS,
KPDS,
YDS
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YÖKDİL
(!) YDYO’nun son 3 yıl dışında (son geçerli olan sınav tarihi 11-15 OCAK 2016 tarihlerinde
yapılan sınavdır) düzenlemiş olduğu Erasmus+ dil sınavı notları geçerli olmayacaktır.
Erasmus programına başvuruda kabul edilecek olan uluslararası dil sınavları
http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/tr/erasmus+_hareketlilik_basvurulari_icin_kabul_edile-15
linkinde bulunan tabloda belirtilmiştir.
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.
Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı
alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. Öğrencinin
yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen bir staj yerinde staj yapacak olması veya kendi staj yerini
bulması arasında fark gözetilmez, en yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir.
2018/2019 akademik yılı staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme
ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi: %50
Dil seviyesi: % 50
Erasmus öğrenci hareketliliklerinin herhangi birinden daha önce aynı öğrenim kademesinde (lisans,
yüksek lisans, doktora) yararlanmış olan adayların her bir hareketliliği için toplam puanlarından 10’ar
puan düşülecektir.
Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından
faydalanmasına engel değildir.
Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hiçbir hibe
ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir. Öğrencilerin, mücbir sebeplerle
(zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti
döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı
öğrencide bırakılmak üzere fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Ülke Grupları

1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri
3. Grup Program
Ülkeleri

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

Aylık Hibe
Öğrenim
(Avro)
600

400

Ödemeler, %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki seferde yapılır.
Seçimler kontenjanlar çerçevesinde ve Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen seçim ölçütlerine göre
yapılacaktır. Ayrıca, sunulan davet mektuplarının içeriğine bakılarak, staj faaliyetinin yararlanıcı adayının
akademik alanıyla uygunluğu kontrol edilecektir. Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste
AB Koordinatörlüğü’nce ilan edilecektir.
Yapılacak değerlendirme sonunda, adları yedek listede yer alan adaylar, Programın tüm koşulları geçerli
olmak üzere “hibesiz” olarak faaliyete katılabilirler.
BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER
1.
2.
3.
4.

İnternet başvurusu tamamlandıktan sonra alınacak başvuru formu çıktısı,
Staj yapılacak olan yükseköğretim işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları
süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren davet mektubu.
Not Dökümü
Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi*

6

ÖZEL ŞARTLAR
Daha önce yararlanma durumunda (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için) 10 puan* düşülecektir.
*Erasmus öğrenci hareketliliklerinin herhangi birinden daha önce aynı öğrenim kademesinde (lisans,
yüksek lisans, doktora) yararlanmış olan adayların her bir hareketliliği için toplam puanlarından 10’ar
puan eksiltme yapılacaktır.
Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde
gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde
(lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma halinde 10 puan eksiltilecektir.
(Toplam yüz puan üzerinden)
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan;
Şehit ve Gazi çocuklarına (belgelenmesi kaydıyla) +15 puan uygulanacaktır.
(12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurt
içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı
terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi
çocukları sayılır ve Erasmus hareketliliğine başvurmaları halinde +15 puan hakkından yararlandırılır.)
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