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1. Erasmus+ Staj Hareketliliği Nedir? 
Erasmus+ Staj Hereketliliği; Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerin yurt dışındaki bir          
işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma          
sürecidir. Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş           
deneyimi elde etmesidir. Faaliyet süresi lisans ve yüksek lisans öğrencileri için minimum 2 aydır. 
 

2. Nasıl Başvurabilirim? / Başvuru Koşulları nelerdir? / Hangi evrakları         
hazırlamalıyım? 
1. Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarda gerçekleştirilebilir. 
• İşletmeler 
• Eğitim Merkezleri 
• Araştırma Merkezleri 
• Diğer Kuruluşlar 
 
2. Başvuru Kriterleri 
• Ev sahibi kurumdan 2 aylık Kabul Belgesi olması, 
• Gerekli not ortalamasını sağlaması (Lisans için en az: 2,20 / Yüksek Lisans ve Doktora               
için en az: 2,50) 
• Öğrenci mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa,          
yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay geçemez. 
 
3. Seçim Kriterleri ve Süreci 
• Her yıl hibe verilecek öğrenci sayısı Ulusal Ajans tarafından o yıl kendisine tahsis              
edilen hibe miktarına uygun olarak belirlenir. 
• Erasmus Staj Hareketliliği hakkında bilgi, gerekli evraklar, seçim sürecinde          
uygulanacak kurallar iç web sitesinde yayınlanmaya başlar. 
• Öğrenciler staj yapacakları kurumdan aldıkları 2 aylık Staj Kabul Mektubu, Özgeçmiş            
ve Transkript belgeleriyle başvurularını Online Başvuru Sistemi yoluyla yaparlar. 
• Staj Ofisi başvuruları değerlendirme ölçütlerine göre hesaplar ve sıralar. 
• Seçim, kontenjan dahilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre            
yapılır. 
• Sonuçlar tüm adaylara yazılı olarak bildirilir. 
 
4. Gitmeden Önce Hazırlanması Gereken Belgeler 
• Learning Agreement  
• Hibe Sözleşmesi 
• OLS Dil Sınavı 
• CV 
• Kabul Mektubu 
• Sigorta 
• Başvuru Belgesi 



3. Ne kadar süre staj yapabilirim? 
Öğrenciler minimum 2 ay, maksimum 12 ay Erasmus+ Stajı yapabilirler. Daha önce Erasmus+             
Stajı yapmış olan öğrenciler programdan tekrar yararlanmak için başvuru yapabilir. 
 

4. Erasmus puanı nedir?  Nasıl hesaplanır?  
Erasmus Puanı, Ağırlıklı Ortalama Notu ve İngilizce Dil Puanı hesaplanarak oluşturulur. 

- Lisans öğrencileri: İngilizce dil puanı (ENG 101 x 0,4) + (ENG 102 x 0,6) veya (SPS x                 
0,4) + (AL x 0,6) baz alınarak hesaplanır. 

- Yüksek lisans öğrencileri: ELAE/TOEFL/YDS sınav sonucu İngilizce dil puanı olarak          
alınır. 

- Başvuruları değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar:        
Akademik başarı düzeyi: %50 ve  Dil puanı: %50 olarak belirlenmiştir. 

- Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim           
kademesi içerisinde daha önce Hayat Boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+          
kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil         
puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için          
(öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. 

 
5. Kendi alanım dışında staj yapabilir miyim?  

Öğrenciler yalnızca kendi alanlarıyla alakalı bölümlerde staj yapabilirler. 
 

6. Zorunlu / Gönüllü / Mezuniyet Sonrası Erasmus+ ile Staj yapmak mümkün müdür? 
Evet, gerekli başvuru koşulları sağlandığı takdirde öğrenciler Zorunlu stajlarının yanı sıra           
Gönüllü staj ve Mezuniyet Sonrası da staj yapabilirler. Mezuniyet sonrası staj yapabilmek için             
hala öğrenim görürken başvuru yapmış olmak gerekmektedir. 
 

7. Staj yerimi kendim mi bulmalıyım? / Nasıl bulabilirim? 
Evet, öğrenciler staj yerlerini kendileri yazışarak, başvuru yaparak kabul alırlar. Aynı şekilde            
Kariyer Geliştirme & Staj Ofisinin bulduğu Uluslararası Staj imkanlarını MySU ve Kariyer            
Geliştirme & Staj web sitesinden, sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Kariyer           
Geliştirme & Staj Ofisi “Staj Yeri Arama” bilgilendirme toplantımıza katılabilirsiniz. 
 

8. Ne zaman staj yapabilirim? 
Erasmus+ Staj Hareketliliği yalnızca öğrenim görülen üniversitenin Akademik Takvimi dışında          
gerçekleştirilebilir. Ders zorunluluğu bulunmayan tez aşamasında bulunan Yüksek        
Lisans-Doktora öğrencileri Akademik Takvim süresince danışmanlarından ve fakültelerinden        
uygunluk yazısı alarak stajlarını yapabilirler. 
 

9. Yüksek Lisans - Doktora öğrencisiyim, staja katılabiliyor muyum? 
- Yükseköğretimin her kademesinden tüm öğrenciler Erasmus+ Staj Hareketliliğine        

katılabilir. Her bir kademede en fazla 12 ay boyunca Erasmus+ Programlarından           
yararlanılabilir. 



- Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tez çalışmalarını sürdürmek için Erasmus+ Staj           
Hareketliliğinden yararlanamaz. 
 

10. Sigortayı nasıl yaptırabilirim? / Kapsamı nasıl olmalıdır? 
Erasmus+ Staj Hareketliği kapsamında her öğrenci hareketlilik öncesi bir sigorta yaptırmalıdır.           
Sigortanın kapsamı, gidilecek ülkede geçerli olmalı ve belirli şartları kapsamalıdır. 
Minimum 30.000 Euro teminatlı poliçe, Sağlık Sigortası, Kaza Sigortası ve Mesuliyet           
Sigortası(Kişisel Sorumluluk) gibi teminatları kapsamalıdır. Poliçe staj başlangıç gününden bir          
gün önce başlamalı ve bir gün sonra sona ermelidir. 
 

11. Konsorsiyum nedir? 
Konsorsiyum; Yükseköğretim kurumları, dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi kurum ve           
kuruluşların, uluslararası öğrenci staj yerleştirmesini kolaylaştırmak için oluşturduğu gruptur. 
Konsorsiyumlar, farklı fon kaynaklarından yararlanarak daha fazla öğrenciyi hibe ile          
desteklememize olanak tanımaktadır. Her konsorsiyum başvuru sürecinde birbirinden farklılık         
gösterebilir. 
 
Avrupa Staj Konsorsiyumu Partnerleri: İstanbul Kültür Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Kadir          
Has Üniversitesi, Şehir Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Türk Kültür Vakfı (AFS), İstanbul           
Sanayi Odası, Türkiye Bilişim Vakfı,  
Bridge+ Konsorsiyum Partnerleri: Gebze Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Şişecam,         
Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), Kocaeli Sanayi Odası, Plast-Fed, Phitech 
Erasmustern Konsorsiyum Partnerleri: Abdullah Gül Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi,          
Erciyes Üniversitesi, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Üniversite Sanayi           
Araştırma ve İşbirliği Vakfı (ÜSAİV) 
 

12. Bir yerden kabul aldım ama staj yerimi değiştirmek istiyorum, ne yapabilirim? 
Öğrenciler staj ofisi tarafından belirtilen tarihe kadar staj yerinde değişiklik(yer, tarih) yapabilir.            
Son başvuru tarihi geçtikten sonra değişiklik yapılmaz. Staj yapılacak yerin staj başlangıç            
tarihinden önce herhangi bir sebepten dolayı öğrenciyi almaktan vazgeçmesi durumunda          
öğrenci başka bir yerden kabul mektubu getirerek staj yerini değiştirebilir. Bu durumda iptal             
eden staj yerinin intern@sabanciuniv.edu adresine durumu açıklayan bir mail atması          
gerekmektedir. 
 

13. Başvurumu iptal etmek istiyorum, nasıl yapabilirim? 
Öğrenciler başvurularını staj ofisi tarafından belirtilen son tarihe kadar iptal edebilirler. Bu            
tarihten sonra yapılacak olan geri çekilmelerde öğrenciler programdan yararlanmasalar bile bir           
sonraki başvurularında Erasmus puanlarından -10 puan düşülecektir. 
 
 

14. Hangi ülkeler Erasmus+ Staj kapsamında? / Ne kadar hibe alabilirim? 
Hibe miktarı öğrencinin gideceği ülkeden ülkeye göre değişiklik gösterir. Öğrenci gitmeden           
hibenin %80’ini döndükten ve tüm evrakları tamamladıktan sonra da kalan %20’sini alır. 

mailto:intern@sabanciuniv.edu


Hibelendirme 2 aylık olarak yapılmaktadır, 2 aydan fazla staj yapacak olan öğrencilerle ek hibe              
sözleşmesi yapılabilir, staj ofisi olası durumda öğrencilerle iletişime geçer. Staj belgelerinin           
gecikmesi, zamanında teslim edilmemesi hibelerin yatırılmasında gecikmeye sebep olabilir. 
 

Ülke Grupları 
 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Staj (Avro) 

1. 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, 
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 2. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya,      
Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya,     
Slovakya, Slovenya, Türkiye 
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