2017/2018 AKADEMİK YILI
ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ

Erasmus Staj Hareketliliği Nedir?



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 faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj
yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir

sektör olmalıdır.

Erasmus Staj Hareketliliği Süresi ne
kadardır?


Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son
sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti
gerçekleştirilebilir.(FAALİYETİ İÇİN 30 Eylül SON TARİH)



Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.



Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2
ile 12 ay arasında bir süredir.



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 ay’ı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim
kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam
süresinin 12 ay’ı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir.

STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN UYGUN OLAN KURULUŞLAR


İşletmeler,



Eğitim merkezleri,



Araştırma merkezleri



İşletme 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.

STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN UYGUN OLMAYAN KURULUŞLAR



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 kriterleri nelerdir?


İstanbul Üniversitesinin (lisans veya lisans üstü) örgün, tam zamanlı öğrencisi olmak



Üniversitedeki 1.dönemini tamamlamış olmak (bir dönemlik not ortalaması oluşmuş)



Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci
mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken)
yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.



Ağırlıklı not ortalaması 2,20/4,00 olmalı (lisans öğrencileri)



Ağırlıklı not ortalaması 2,50/4,00 olmalı (lisansüstü öğrencileri)



Staj Hareketliliğine müracaat eden öğrenciler gidecekleri ülkenin Dili veya
İngilizce’den sınava girmek zorundadır.



Staj Hareketliliğine başvuran öğrencilerimiz staj faaliyetini gerçekleştirecekleri
ülkeyi, Niyet Mektubunu (faaliyet alanların) ve olası staj yerlerini (eğitim alanları ile
ilgili olmak zorundadır) yazmak zorundadır.



Staj yapılacak yeri öğrenciler kendileri bulmak zorundadırlar. Öğrenci Staj
hareketliliği için kurumlar arası anlaşma şartı aranmamaktadır.

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

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


Staj yapılacak yeri öğrenciler kendileri bulmak zorundadırlar.
Koordinatöründen yardım alabilir.



Staj Hareketliliğine başvuran öğrencilerimiz staj faaliyetini gerçekleştirecekleri
ülkeyi, faaliyet alanlarını ve olası staj yerlerini (eğitim alanları ile ilgili olmak
zorundadır) yazmak zorundadır.



Staj müracaatı yapacak olan öğrenci online kayıtta Niyet Mektubu yazmalıdır.



Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler de Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliğine
başvurabilirler. (01 Haziran 2017 tarihinden itibaren mezuniyeti takip eden 1
yıl içinde Erasmus+ Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanabilir. Ancak bu süre
içinde herhangi bir öğrenim programına kayıt yaptırılmaması gerekmektedir.)



Öğrenci hem Erasmus Öğrenim Hareketliliği hem Erasmus Staj Hareketliliğine
aynı anda müracaat edebilirler



Mezun durumunda olmayıp öğrenciliği devam eden öğrenciler Staj ise Staj
Faaliyetini 1 Haziran 2017-30 Eylül 2018 tarihleri arasında (en az 2 ay) olarak
stajını yapabilirler. Staj faaliyeti öğrenime engel bir durum değildir, mazeret
gösterilemez.



Staj Hareketliliğine başvuran öğrencilerimiz staj faaliyetini gerçekleştirecekleri
ülkeyi, faaliyet alanlarını ve olası staj yerlerini (eğitim alanları ile ilgili olmak
zorundadır) yazmak zorundadır.



Staj müracaatı yapacak olan öğrenci online kayıtta Niyet Mektubu yazmalıdır.



Öğrenci hem Erasmus Öğrenim Hareketliliği hem Erasmus Staj Hareketliliğine aynı
anda müracaat edebilirler.

