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ERASMUS+ PROGRAMI 2017/2018 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ STAJ
HAREKETLİLİĞİ
NEW HORIZONS STAJ KONSORSİYUMU İLANI
Yükseköğretimde 2014-2020 yıllarında tüm programlar Erasmus+ başlığı altında birleşmiş ve
hareketlilik türleri sınıflandırılmıştır. Erasmus+ KA 1 (Key Action One) veya AE 1 (Ana Eylem 1);
Yükseköğretimde öğrenci ve personel hareketliliği olarak geçmektedir.
Üniversitemiz adına çıkılan bu ilan yalnızca Öğrenci Staj Hareketliliğini kapsamaktadır. Söz konusu ilan
1 Haziran 2017 – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında yürütülen 2017-1-TR01-KA103-041459 numaralı
proje faaliyetlerini kapsamaktadır.

Genel Hükümler

Staj hareketliliği

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede
veya organizasyonda staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan
başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim
alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj faaliyeti belirli
bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma
ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj
faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş
deneyimi elde etmesidir.

Faaliyetin süresi

Öğrencinin faaliyet süresi en az 2 aydır. Bununla birlikte, daha çok öğrencimizin
staj hareketliliğinden yararlanmasını sağlamak üzere, üniversitemizce hibe
alınarak yapılabilecek azami staj süresi de 2 ay ile sınırlandırılmıştır.
Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma
merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.
Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu
olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus+
Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz. Yerleştirme (Staj)
Hareketliliğinde gönderen yükseköğretim kurumu ile işletme arasında ikili
anlaşma yapılması gerekli değildir.

Faaliyetin gerçekleştiği
yer(ler)

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez.
Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut öğretim programı ile
ilgili bir sektör olmalıdır. Aşağıdaki kuruluşlar staj faaliyeti için uygun değildir:
-AB kurumları ve AB ajansları
-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz
Not: Öğrenciler, staj yapacakları işletmeyi kendileri bulacaklardır.

Uygun katılımcılar

Staj Hareketliliği Programından yararlanmak isteyen Öğrencinin üniversite
bünyesinde örgün öğretim kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim
programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

SEÇİM KRİTERLERİ
1) Erasmus+ New Horizons Staj Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin, öğrenim amaçlı hareketlilikten
farklı olarak, en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz.
2) Erasmus+ New Horizons Staj Hareketliliğine bölümünde staj zorunluluğu olan veya olmayan bütün
öğrenciler başvurabilir.
3) Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin, en az 2.20/4.00 genel akademik ortalamaya sahip olmaları
gerekmektedir. Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir. Yatay ve
dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz Manisa Celal Bayar
Üniversitesinde bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan
aldıkları son transkriptte yer alan not ortalaması dikkate alınır.
4) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin, en az 2.50/4.00 genel akademik ortalamaya sahip olmaları
gerekmektedir. Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir. Henüz
transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu
dikkate alınır.
ÖNEMLİ: Son sınıflarında olup, bütün kredi ve ders yükümlülüklerini tamamlayarak mezun durumuna gelen
öğrenciler, mezun olmadan Erasmus+ Staj hareketliliğinden faydalanmak üzere seçildiği takdirde
mezuniyetlerinin hemen ardından bir yıl içerisinde Erasmus+ Staj Hareketliliğinden faydalanabilirler. Staj
Hareketliliğini tamamlanması için son tarih 31 Mayıs 2019’dur.
5) 1 Mart 2017 tarihinde ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavlarına
katılmamış/katılamayan adaylar tercih döneminde geçerli akademik koşulları sağladıkları takdirde YÖKDİL sınav sonucu veya ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonuçlarından hali hazırda geçerli olan
Yabancı Dil Sonuç Belgesi ile başvuru yapabilirler. Yabancı Dil Sınavında baraj 50 olarak belirlenmiştir.
(ÖSYM Kabul ettiği sınavları ve karşılıklarını görmek için tıklayınız.)
6) Erasmus dil sınavına girmeyip başka bir geçerli dil puanını kullanmak isteyen adaylar bu puanı gösteren
belgelerini, başvuru belgelerine eklemeli ve Erasmus Bölüm Koordinatörlerine diğer gerekli belgeler ile
birlikte teslim etmelidirler. Kabul edilen diğer puan türleri; YDS, E-YDS, KPDS-ÜDS(son 5 yıl içinde
alınmış), CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik şeklindedir.
7) Başvuru yapabilmek için, öğrencinin daha önceden Erasmus+ Program ülkelerinden birinde bölümü ile
alakalı bir staj yeri bulmuş ve bu staj yapılacak kurum-işletmeden onaylı kabul mektubu ve detaylı
çalışma planı almış olması gerekir. Staj yapılacak kurum-işletme mevcut olmadan öğrenciler Erasmus+
staj hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez.
8) Başvuruların http://www.erasmusak.com linkinden yapılması gerekmektedir. Başvuru yapan öğrenciler
başvuru
çıktılarını
Erasmus
Bölüm
Koordinatörlerine
imzalatmalıdır.
Not: Başvuru formunu doğru bir şekilde doldurunuz.
Formun çıktısını aldıktan sonra üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
9) Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki listede bulunan belgelerin tamamını 30 Mart 2018 günü
mesai bitiminden önce (17:00) Erasmus Bölüm Koordinatörlerinize teslim ediniz.








Online Başvuru Formu ( Erasmus Bölüm Koordinatörünüze Teslim Edilecektir.)
Karşı Kurumdan-İşletmeden alınmış imzalı-onaylı davet mektubu
Taslak Çalışma Programı
CV (Europass formatında)
Transkript/Not Dökümü (en son dönemi de içine alan güncel)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi





Bölüm Staj Onay Belgesi
(http://cbuadmin.cbu.edu.tr/db_images/site_800/file/bolum-onay-formu7589TR.docx adresinden temin edebilirsiniz.)
1 Mart 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan ERASMUS YABANCI DİL SINAVINA
girilmemiş ise, YDS, E-YDS, KPDS-ÜDS(son 5 yıl içinde alınmış), CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE
Akademik sonuç belgesi

10) 2017-2018 Akademik Yılı Staj Hareketliliği için kontenjanlar üniversitemize tahsis edilecek hibe
miktarına göre, bölümlerden gelen başvurular doğrultusunda eşit bir şekilde dağıtılacaktır. Hibeli
olarak ön görülen hibeli olarak toplam hareketlilik sayısı 25’dir.
11) Erasmus+ faaliyetinden hiç yararlanmamış öğrencilere öncelik verilmesi amacıyla, daha önce Erasmus
Hareketlilik faaliyetinden yararlanmış öğrencilerden Toplam Başarı Puanı (Dil Puanı + Akademik Başarı
Düzeyi) üzerinden 10 puan düşürülecektir. 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.
12) Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim
hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi
gerekmektedir.
13) Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.
 Ağırlıklı ders ortalaması % 50
 Yabancı dil bilgisi % 50
Yabancı Dil Sınavında baraj 50 olarak belirlenmiştir.






Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için) : -10 puan
Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Şehit ve Gazi çocuklarına*: +15 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
Mazeretsiz olarak Erasmus Dil Sınavlarına katılmama: -5 puan

* 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden
yurtiçinde ve yurtdışında 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.

Hibeler:








Seçilen öğrencilere, gidilen ülke grubuna göre değişen miktarlarda aylık hibe ödemesi yapılacaktır.
Hibeli olarak desteklenecek staj süresi en az 2 aydır.
Erasmus hibesinin %70'i gitmeden önce, kalan %30'u ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra
Staj hareketliliğinden faydalanacak öğrenci ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro
hesabına yatırılır.
Hareketlilik süresinin 2 ayın altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi
yapılmaz ve daha önce yapılan hibe ödemesi geri alınır. Öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir
ve Erasmus programından faydalanamaz.
Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; 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.



"Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine
getirmesine engel olan; tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan
üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen
kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir
durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya
bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev
veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

Hibe Tablosu:
Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanacak öğrencilere verilecek olan hibe miktarları ülkelerin yaşam standartları
göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Hayat pahalılığına göre ülke
türleri

1. Grup Program Ülkeleri

Hareketlilikte Misafir Olunan
Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

Avusturya, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, İrlanda,
İtalya, Lihtenştayn, Norveç,
İsveç, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek
Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi,
Almanya, Yunanistan, İzlanda,
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz,
Slovenya, İspanya

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan,
Letonya, Litvanya, Malta, Polonya,
Romanya, Slovakya, Makedonya

400

DİKKAT !!!:
1.

Başvuru evraklarınızın aslını son başvuru tarihinden önce ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİNİZE
teslim ediniz. Erasmus Ofisine bireysel olarak getirilen başvuru evrakları kesinlikle alınmayacaktır.
Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin listesini aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.
http://erasmus.cbu.edu.tr/db_images/site_800/file/ErasmusListesi13112017.pdf

2.

Asil olarak seçildiğinizden itibaren, karşı kurumla irtibata geçerek, Learning Agreement for Traineeship
belgesini doldurmaya başlayınız. Learning Agreement for Traineeship örnekleri için:
http://erasmus.cbu.edu.tr/db_images/file/training-agreement-sample-3789TR.pdf

Geç ve eksik başvuru dosyaları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Lütfen herhangi bir sorunuz olduğunda bizimle iletişime geçiniz.
İletişim: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140, Manisa.
Telefon: 0 (236) 201 10 01
erasmus.staj@cbu.edu.tr

