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UFUK ÜNİVERSİTESİ  
ERASMUS + PROGRAMI  

2019-2020 STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI 
(COVID-19 SEBEPLİ EK YERLEŞTİRME) 

 

 

 

Yayınlanma tarihi 28 Mayıs 2020 

 

 

İLK BAŞVURU TARİHİ  : 01 Haziran 2020 

 

SON BAŞVURU TARİHİ  : 15 Haziran 2020 (TSİ 16:00’da başvuru kapanacaktır) 

 

Erasmus + Programı kapsamında 2019-2020 akademik yılı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 

Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan 

metni aşağıda sunulmuştur. 

Söz konusu ilan 01 Ağustos 2020 – 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek STAJ 

HAREKETLİLİĞİ faaliyetini kapsamaktadır. Bu tarih aralığı dışında gerçekleştirilen hareketlilikler, 

hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

 

Öğrenim hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler önce, http://erasmus.ufuk.edu.tr linkinde, 

“Belge & Formlar -> Hareketlilik Öncesi” başlığında yer alan “Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru 

Formunu” bilgisayar ortamında dolduracaklardır. Ardından aşağıda belirtilen gerekli evraklar ile 

birlikte 15 Haziran 2020 (TSİ 16:00’da başvuru kapanacaktır) tarihine kadar Kariyer Yönlendirme ve 

Uluslararası İlişkiler Birimine e-posta yoluyla teslim ederek başvurularını sonlandıracaklardır. 

 

Başvuru belgeleri, birimimize ulaştıktan sonra programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste 

birimimizce 23 Haziran 2020 tarihinde ilan edilecektir.  

 

Öğrenciler staj yerlerini belirlerken yalnızca “Program Ülkeleri”ne ait üniversitelerden 

yararlanabileceklerdir.  
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Program ülkeleri aşağıda belirtilmiştir.  

 

• AB üyesi ülkeler 

• AB üyesi olmayan program ülkeleri 

Program ülkelerinin ayrıntılı listesi aşağıda “hibeler” bölümünde belirtilmiştir. 

 

1- BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER 

1-      Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru Formu (http://erasmus.ufuk.edu.tr linkinden ulaşılabilir) 

2-      Kısa özgeçmiş (CV): [1] 

3-     Not Dökümü (Transkript): Öğrenci İşleri Müdürlüğünden, Erasmus+ Ofisi tarafından temin 

edilecektir. COVID-19 kapsamında alınan tedbirler neticesinde öğrencinin transkript teslim etmesi 

gerekmeyecektir. 

4-      Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi* (Birimimizce 31 Ekim 2018 veya 16 Ekim 2019 tarihlerinde 

yapılan Yabancı Dil Sınavlarına girenler ve bu puanını başvuruda kullanacaklar için sınav sonuç 

belgesi teslimi gerekmemektedir.)  

5-     Yukarıda belirtilen ülkelerden birinde yer alan ve öğrencinin öğrenim gördüğü alanda faaliyet 

gösteren bir firmadan alınan davet mektubu. 

 

*: Birimimizce alınacak Erasmus hareketlilik başvurularında, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil 

Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen merkezi sınavların yanında (son 2 yıl 

dâhil), Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından bireysel olarak gerçekleştirilen seviye belirleme 

sınavları ile ÖSYM tarafından düzenlenen yahut eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (son 5 yıl) alınmış 

olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul 

edilecektir. IELTS sınavı 2014 Şubat itibariyle ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavları 

listesinden çıkartılmıştır.  

 

ÖNEMLİ NOT: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak Kariyer Yönlendirme ve Uluslararası 

İlişkiler Birimine erasmus@ufuk.edu.tr adresi aracılığıyla teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle 

yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır. 

Detaylı bilgiler ve genel hükümler http://erasmus.ufuk.edu.tr adresli Üniversitemizin Erasmus+ 

sayfasında, “Ufuk Erasmus+” adlı Instagram sayfamızda, aynı adlı Facebook sayfamızda ve “Ufuk’ta 

Erasmus Topluluğu” adlı Facebook grubumuzda yayımlanmaktadır. Öğrenciler yukarıda bahsi geçen 

mecralarda yer alan duyuruların takibinden sorumludur. 
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2- GENEL HÜKÜMLER 

 

Erasmus+ öğrenci staj hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi 

çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin 34 program ülkesinden birinde yerleşik olan ve 

öğrencinin alanıyla ilgili pratik yapmasına olanak sağlayabilecek bir firmada staj gerçekleştirmesidir. 

Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 2 ila 12 ay arasında bir süre olabilir.  

 

Yararlanıcılar, Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kurul 

kararıyla kabul edilebilir ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak 

kalmasına izin verilebilir. 

 

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus staj hareketliliği 

faaliyetinden yararlanamaz. Fakat birinci sınıfın ikinci döneminde okurken başvurularak, birinci sınıfın 

bitimindeki yaz döneminden itibaren faaliyetten yararlanmak mümkündür.  

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencinin mezuniyet sonrası 

staj yapması da mümkündür. Bunun için öğrencinin mezun olmadan önce başvurup seçilmesi ve 

mezuniyet tarihinden itibaren tam 18 ay içerisinde faaliyeti tamamen sonlandırması gerekmektedir.  

3- ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR 

 Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır: 

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

• Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı 

öğrenci olmak, 

 

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır: 

• Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, 

lisans, yüksek lisans, doktora) örgün bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci 

olması,  
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• Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 

2.20/4 ya da 58/100 olması, 

• İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not 

ortalamasının asgari 2.50/4 ya da 65/100 olması, 

• Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle 

beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması, 

• Öğrencinin, program ülkelerinden birinde yer alan ve öğrencinin öğrenim gördüğü alanda 

faaliyet gösteren bir firmadan söz konusu faaliyeti gerçekleştirmek üzere davet mektubu alması, 

Not: Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı dönüştürme tablosuna göre 

yapılacaktır. 

4- ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN SEÇİM SÜRECİ 

 

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek 

puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek 

puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2019 – 2020 akademik yılı staj hareketliliği 

başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 

Dil seviyesi %50 

Şehit ve Gazi Çocuklarına +15 

Engelli Öğr. (Belgelemesi halinde) +10 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım 

veya barınma kararı alınmış öğrencilere 

+10 

Daha önce yararlanma -10 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 

Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen 

toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama 

-5 

İki hareketlilik türüne aynı anda başvurma -10 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme -5 

Hareketliliğe seçildiği halde belirtilen süre içerisinde feragat bildiriminde 

bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 

-10 
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Daha önce hareketlilikten (Hayatboyu Öğrenme Programı dâhil) 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. 

 

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından 

faydalanmasına mâni değildir. 

Bir öğrenci Erasmus staj faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya 

doktora) toplamda 12 aya kadar faydalanabilir. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce 

faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir.  

Önceki bir kademedeyken staj hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe 

alarak Erasmus staj hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Öğrenim hareketliliği faaliyetinden 

faydalanılmış olması bir kez de staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. 

Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, staj 

hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki öğrenim veya staj 

hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi 

için hibe ödenmeyeceği gibi, hibesiz olarak da faaliyet gerçekleştirilemez. 

 

Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrencilerin feragat bildiriminde 

bulunması gerekir. Bu süre dâhilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha 

sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda 10 puan düşülecektir. 

 

5- HİBELER: 

Hayat pahalılığına göre ülke 
türleri 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 
Aylık Öğrenci 

Öğrenim Hibesi (€) 

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 

3. Grup Program Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 
Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 
Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, 
Slovenya, Türkiye 

400 
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Not: Ödemeler seçilen öğrencilere, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak 

üzere iki taksitte yapılır. 

6- ÖZEL HÜKÜMLER 

 

Seçilen öğrencinin hibe alacağı azami süre davet mektubunda belirtilmiş miktar ile sınırlıdır. 

Erasmus+’ın genel prensipleri dikkate alınarak, olabildiğince fazla öğrencinin faaliyete dahil olması 

amacı ile bütçe sınırlamaları da göz önünde bulundurularak, öğrencinin hibe alacağı süre davetiyede 

yazandan daha kısa olarak belirlenebilir. 

 

Hareketliliğin hibeli uzatma taleplerine ilişkin ikinci bir duyuru, hibe imkân olması halinde birimimizce 

ayrıca yapılacaktır. 

 

Engelli öğrencilerimizden programdan yararlanmalarını teşvik etmek adına, seçilecek engelli 

öğrencilerimiz için standart hibelere ek olarak hibe tahsisi söz konusu olabilecektir. Gidilmesi 

planlanan kurumlarda engelli öğrencilere sunulan olanaklar hakkında ilgili kurum ile iletişime 

geçilmesi önerilmektedir. 

 

Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (2 tam ay) söz konusu hareketlilik için 

hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir sebep yoksa asgari 

faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle hareketlilik kabul edilmemektedir. 

 

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet 

gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını 

önceden AB ofisi ile iletime geçerek, AB ofisine bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir 

sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, birimimizce Ulusal Ajans 

Başkanlığı’na sorularak alınacaktır. Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin 

yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen 

hibenin iadesi istenir. 

 

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (2 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi 

istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş 

bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus 

öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar. 
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Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde 

(derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri 

talep edilir. 

Erasmus hareketliliklerine seçilen öğrencilere, faaliyete başlangıç öncesinden çevrimiçi (online) bir dil 

seviye tespit testi uygulanacaktır. Avrupa Komisyonunun “Online Linguistic Support (OLS)” portalı 

üzerinden gerçekleştirilecek test sonucunda dil seviyesi CEFR’e göre B1 altı olan öğrencilere yine 

çevrimiçi bir dil kursu tanımlanacaktır. Benzer şekilde, öğrencilerin faaliyeti sonunda da dil testine 

girmeleri beklenmektedir. Sınav sonucu faaliyete katılmaya engel olmamakla birlikte, Avrupa 

Komisyonunca Programdan yararlanacak öğrenciler için önerilmiş olan seviye B1’dir. 

  

Bu seçim döneminde staj hareketliliği için ayrılan toplam kontenjan üniversitemize ayrılan bütçe ile 

sınırlıdır. Başvurular Ufuk Üniversitesi Erasmus+ Değişim Programları Komisyonu tarafından; talep 

edilen staj süreleri, toplam başvuru sayısı ve sahip olunan bütçe göz önünde bulundurularak şeffaf ve 

tarafsız bir biçimde değerlendirilecektir. 

 

 

7- BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ 

 

28 Mayıs 2020      “Erasmus+ Staj Hareketliliği” ilanı başvurunun yayınlanması. 

 

01 Haziran 2020 Kariyer Yönlendirme ve Uluslararası İlişkiler Birimine e-posta yoluyla belge 

teslimi ile başvuru için başlangıç tarihi (TSİ 09:00) 

 

15 Haziran 2020     Başvuru ve belge teslimi için son tarih (TSİ 16:00) 

 

23 Haziran 2020      Sonuçların ilanı 

 

23-26 Haziran 2020 Sonuçlara itiraz ya da katılımdan vazgeçme (feragat) aralığı 

 

Başvuru için; yukarıdaki takvim doğrultusunda belge teslimleri erasmus@ufuk.edu.tr adresi 

aracılığıyla Kariyer Yönlendirme ve Uluslararası İlişkiler Birimine yapılacaktır. Programa seçilen asil 

ve yedek adaylara ilişkin liste birimimizce www.ufuk.edu.tr duyurular kısmında, erasmus.ufuk.edu.tr 

duyurular kısmında, @ufukerasmusplus Instagram ve Facebook sayfalarında ilan edilecektir. 

Yedeklikten asil duruma geçişle ilgili işlemlere ilişkin duyuru bütçe durumuna bağlı olarak ayrıca 

yapılacaktır. 
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[1] Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanıp teslim edilebilir. CV hazırlama konusunda Europass CV 

şablonundan yararlanmak mümkündür. CV hazırlama şablonuna 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/tr/cv/compose adresinden ulaşabilirsiniz.  

 

8- COVID-19 KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER 

Önceki ilanlarımızdan farklı olarak, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde; sosyal mesafeyi 

korumak ve öğrencilerimizin sağlığını gözetmek adına başvuru prosedüründe bazı değişiklikler 

yapılması elzem olmuştur. 

• Başvuruların, bizzat başvuru sahibi tarafından ofisimize elden teslim edilmesi zorunluluğu 

kaldırılmış ve tüm başvuruların e-posta ile (erasmus@ufuk.edu.tr) yapılması uygun 

görülmüştür. 

• Öğrencilerin başvurularına ek olarak ofisimize teslim etmeleri gereken Not Dökümü 

(Transkript) belgesi bu başvuru dönemine mahsus olmak üzere birimimizce Öğrenci İşleri 

Müdürlüğünden temin edilecek olup, öğrencinin bu belge için kuruma gelmesi 

gerekmeyecektir. 

• Ulusal Ajans’ın 22.05.2020 tarihli duyurusunun 13. Maddesinde altını çizdiği üzere; 

pandeminin devam etmesi ve bundan dolayı da hareketliliklerin gerçekleşememesi 

durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için yapılacak herhangi bir harcamanın 

mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyeceği ve karşılanmayacağını tüm 

öğrencilerimize önemle duyururuz. 

• Pandemi öncesinde edinilen davetiyeler ofisimizce kabul edilecek olup; bir aksilik 

yaşanmaması adına, öğrencinin kurum ile irtibata geçerek davetiyenin geçerliliğini teyit 

etmesi tavsiye edilmektedir. Davetiyenin öğrenci sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak 

isteriz. 
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