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2019-1-TR01-KA103-072942, 2019-1-TR01-KA103-067410 ve 2020-1-TR01-KA103-087755 

SÖZLEŞME NO’LU PROJELER KAPSAMINDA 

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 

 

Lütfen Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz. 

 

Bu ilan kapsamında seçilen öğrenciler, sözleşme numaraları ilan başlığında yer alan 

Erasmus projeleri kapsamında staj hareketliliğine gönderilecektir. 

Bu projeler kapsamında gönderilecek öğrencilerin, staj hareketliliklerini 25 Mayıs 2022 

tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Hak kazanan öğrencilerin hangi proje kapsamında hibe 

ödemesi yapılacağına Erasmus Hareketlilikleri Seçim ve Planlama Komisyonu karar verecektir. 

2019-1-TR01-KA103-067410 sözleşme nolu proje Kastamonu Üniversitesi 

Koordinatörlüğü’nde Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bartın 

Üniversitesi ortaklığıyla “Yükseköğretim Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu” kapsamında kabul 

edilmiş ve hibelendirilmiştir. 

Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya 

üniversitede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme 

veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 

Bu ilan kapsamında, staj hareketliliği için başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ilan metninin 

sonundaki başvuru linkine tıklayarak sayfadaki online başvuru formunu doldurmaları ve formun 

çıktısını imzalayıp taratarak onaylı transkriptleri ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

Sisteme gerekli belgeleri doğru ve tam yüklemeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. Öğrencilerin ayrıca ofise gelip belge teslim etmesine gerek yoktur. Başvuru sistemi ile 

ilgili lütfen Online Başvuru Kılavuzunu okuyunuz. 

 

Asgari Şartlar ve Dikkat Edilecek hususlar:  

1. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin 

araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. 

2. Staj faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay 

arasında bir süredir.  

3. Öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün müfredatında zorunlu staj dersi olması şartı 

aranmamaktadır. Öğrencinin staj hareketliliği üniversitemiz tarafından tanınacak ve diploma 

ekinde yer alacaktır. Mezun durumdaki öğrencilerin stajları Europass sistemine göre 

tanınacaktır. 

4. Son sınıf veya ara sınıflardan başvuru yapan öğrencilerin, hak kazanmaları durumunda staj 

faaliyetlerinin 25 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanması gerekmektedir. Bu tarihten sonra 

projelerin bütçesi kapanacak olup, takip eden tarihlerde bu ilan kapsamında hareketlilik 

imkânı bulunmamaktadır. 

5. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde 

(birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı 

öğrenci olması gerekmektedir. 

6. Lisans öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması, Yüksek Lisans 

/Doktora akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Ders aşamasının 

ilk döneminde olan yüksek lisans ve Doktora öğrencileri bir önceki kademedeki (Lisans veya 

Yüksek Lisans) nihai transkriptleri ile başvurabilirler. 

7. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle 

beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekmektedir. 
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8. Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir: 

(a) Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-

union/abouteu/institutions-bodies_en (b) AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. 

kuruluşlar. 

9. Faydalanılacak projeler arasında öğrenci yönünden bir fark bulunmamaktadır. Tahmini 

kontenjanlar ön lisans ve lisans programları için toplam 10, lisansüstü 20 öğrencidir. Başvuru 

durumu ve bütçeye göre Erasmus Koordinatörlüğü kontenjanlar arası değişiklik yapabilir. 

10. Başvuru sistemi, 01/11/2021 sisteminde aktif hale gelecek 21/11/2021 tarihi saat 23:59’da 

kapanacaktır. Bu tarihten sonra herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir. 

11. Başvuru yapan tüm öğrencilerin yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur. Yabancı dil sınavı 

İngilizce dilinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yazılı (çoktan seçmeli formatta) ve 

sözlü olarak tarihinde yapılacaktır. Yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden en az 55 alan 

ilk 100 öğrenci sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır (100 kişinin belirlenmesinde son sırada 

aynı notu alan birden fazla kişi varsa AGNO göz önünde bulundurulacaktır). Yabancı dil 

sınavından toplamda 55 puan altı alan öğrenciler elenmiş sayılacaktır. Ancak, bu baraj 

Komisyonun onayı ile düşürülebilir. Mazeret sınavı yapılmayacaktır. Yabancı dil sınavı ile 

ilgili bilgiler ve sınav saati ayrıntılı olarak https://erasmus.kastamonu.edu.tr/ adresinde 

duyurulacaktır. 

12. Seçim kriteri olarak, Akademik genel ortalama başarı notunun %50’si, Yabancı Dil Notunu 

%50’si kullanılacaktır. Daha önce Erasmus Öğrenim/Staj hareketliliğinden veya diğer 

konsorsiyum hareketliliklerinden faydalanan öğrencilerden her bir hareket için ayrı ayrı 10 

puan kesilecektir. 

13. Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde 

koordinatörlüğün web sayfasında yayınlanacaktır. 

14. Başvuru yapan ve hak kazanan öğrencilerin almakta oldukları yurt, burs, kredi vb. teşviklere 

karşı durumların ne olacağını araştırma sorumluğu kendilerine aittir. 

15. Öğrenciler staj yapacakları işletmeleri kendileri bulacaklardır. Staj yapılacak yerin, 

öğrencinin alanıyla ilgili olması ve öğrenciye mesleki bir deneyim kazandırma koşullarını 

yerine getirmesi zorunludur. Kabul mektubu getirilen kurum/kuruluşun staj yeri olarak 

uygunluğuna ilgili birim ve bölüm koordinatörlüğü ile birlikte, kurum koordinatörlüğü karar 

verecektir. Öğrencinin eğitim gördüğü bölüm müfredatı ile uyumsuz staj yerlerinden getirilen 

kabul mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından 

kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin 

faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. 

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 2 

gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ulusal Ajans 

tarafından yayımlanan 2019 ve 2020 Erasmus Uygulama El Kitaplarına göre hibe tutarları aşağıdaki 

şekildedir. 

 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 
Aylık Hibe 

Staj (Avro) 

1. ve 2. Grup 

Program Ülkeleri 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, 

Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, 

Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, 

Yunanistan 

600 

https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en
https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en
https://erasmus.kastamonu.edu.tr/
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3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, 

Slovakya, Slovenya, Türkiye 
400 

 

Hibeler ile ilgili temel hususlar aşağıdaki gibidir: 

 Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Birinci taksit, öğrenci gitmeden önce % 80 olarak verilir. 

Öğrencinin hibeyi alabilesi için mutlaka Erasmus Koordinatörlüğüne gerekli belgeleri getirmiş 

ve hibe sözleşmesini imzalamış olması gerekmektedir. Hibe vize alındıktan ve sözleşme 

imzalandıktan sonra ödenir. İkinci taksit, hareketlilik dönemi sonunda, öğrencinin faaliyeti 

tamamladıktan sonra gerekli belgeleri teslim etmesi sonrası, ve Katılım Belgesi (Certificate of 

Attendance) formunda belirtilen staj başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap 

edilerek yapılır. 

 Öğrenciler yalnızca Erasmus staj dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe 

alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe 

verilecektir. 

 Staj süresi en az 2 aydır (60 gün). Sürenin uzatılması mevcut hibe durumuna göre 

koordinatörlüğün yetkisindedir. Mücbir sebep olmaksızın 2 aydan kısa süreli stajlara hibe 

ödemesi yapılamaz. 

 Bu ilan kapsamında öğrencilerin 3 ay hibeli olarak staj faaliyetine katılabilmeleri planlanmıştır. 

Staj hibelerinin 3 aydan daha uzun süre için verilebilmesi, ilgili proje kapsamında yapılan bütçe 

planlamalarına ve öğrencinin talep etmesi ile ilgili bölümlerin öğrencinin yararına olduğunu 

belirtmesiyle, nihai olarak Erasmus koordinatörlüğünün olumlu görüşüne bağlıdır. 

 COVID-19 küresel salgının seyrine göre hareketliliğin çevrimiçi devam etmesi ve çevrimiçi 

tamamlanması AB Komisyonu tarafından uygun kabul edilmiştir. Bu ihtimallere ilişkin 

hibelendirme şu şekilde olacaktır: a) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak 

tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için 

olağan bireysel destek hibesi verilir. b) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: 

bireysel destek hibesi verilmez. c) Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi 

tamamlanabilir. d) Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır: olağan bireysel destek 

hibesi verilir. e) Staj Hareketliliği sanal olarak ev sahibi ülkede alınır: olağan bireysel destek 

hibesi verilir. 

 İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir. 

 Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, uçak bileti, vize ve sigorta 

işlemleri takibi öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir. Staj 

hareketliliği için zorunlu sigortalar Uygulama El Kitabında, Hibe Sözleşmesinde ve Erasmus 

Koordinatörlüğü internet sitesinde yer almaktadır. Sigorta masraflarının tamamının veya bir 

kısmının karşılanmasına yönelik karar Erasmus Koordinatörlüğünün yetkisindedir. Diğer 

masraflara bir katkı yapılamaz. 

 Öğrencilerin, başvuruları sırasında ülkelerin vize süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaları, staj 

yerlerine başvuru ve kabullerinde bu bilgilere dikkat etmeleri gerekmektedir. 

 

Bu ilanda belirtilmeyen diğer tüm hususlarda, 2019 ve 2020 Erasmus Uygulama El Kitaplarında 

belirtilen esaslar geçerlidir 

 

Başvurular değerlendirilirken Ulusal Ajans tarafından belirlenen aşağıdaki değerlendirme ölçütü 

uygulanacaktır:  
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Çizelge: Değerlendirmede kullanılacak ölçütler 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi 

(Genel Akademik Not Ortalaması) 

%50 

(Toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi 

(Yazılı sınavın %75’i, sözlü sınavın %25’i alınarak) 

%50 

(Toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına (belgelendirmek koşuluyla) +15 puan 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında 

korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere 

(Belgelendirmek koşuluyla) 

+10 puan 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10 

Daha önce yararlanma (aynı öğrenim kademesinde hibeli 

veya hibesiz, her bir faaliyet için ayrıca uygulanır) 
-10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde 

bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 
-10 puan 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin 

tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) 
-10 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu 

tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen 

toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin 

Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır). 

-5 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme 

(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde) 
-5 puan 

 

Önemli Tarihler: 

Başvuru tarihi 01/11/2021 tarihinde sistem aktif hale gelecek 21/11/2021 tarihi saat 

23:59’de sona erecektir. Bu tarihler dışında kesinlikle başvuru kabul 

edilmeyecektir 

Yabancı dil (İngilizce) 

sınavı 

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 22/11/2021 tarihinde yazılı 

sınav, 25/11/2021 tarihinde de sözlü sınav yapılacaktır. Detaylar 

daha sonra https://erasmus.kastamonu.edu.tr/ adresinden 

bildirilecektir. 

Hareketliliğe hak 

kazanan öğrenciler için 

bilgilendirme toplantısı 

Çevrimiçi yapılacak toplantının detayları daha sonra internet 

sitesinden bildirilecektir. Hak kazanan öğrencilerin toplantıya 

katılımları zorunludur. 

 

Başvurular, http://applyerasmus.kastamonu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Online 

başvuru ile gerekli belgeler sisteme yüklenerek başvuru tamamlanacaktır. Sisteme gerekli belgeleri 

yüklemeyen veya başvuruda eksik/yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. Öğrencilerin ayrıca ofise gelip belge teslim etmesine gerek yoktur. Başvuru sistemi ile 

ilgili lütfen Online Başvuru Kılavuzunu okuyunuz. 

 

İletişim: 

Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü 

Rektörlük Binası, Kuzeykent, 37150, Kastamonu 

E-posta: erasmus@kastamonu.edu.tr  

Tel: 0366 280 16 60/63 

https://erasmus.kastamonu.edu.tr/
http://applyerasmus.kastamonu.edu.tr/
mailto:erasmus@kastamonu.edu.tr

