2017 - 2018 AKADEMİK YILI SONUNDA MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN
ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI
2017 – 2018 Akademik yılı sonunda mezun olacak öğrenciler, gerekli şartları yerine getirmek
koşulu ile, mezun olduktan sonra Erasmus Staj hareketliliği kapsamında Avrupa program
ülkelerinde staj yapabilir.
Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuruları iki aşamadan oluşur:
İlk aşamada; başvuru belgeleri tamamlanmalı ve başvuru ön koşulları sağlanarak yabancı dil
sınavlarında gerekli başarı notu alınmalıdır. Başvuru belgelerinin Uluslararası Ofis’e teslimi
için son tarih 20 Ekim 2017, 17:00’dır.
İkinci aşamada; birinci aşamayı başarıyla tamamlayan öğrencilerin staj yapacakları
işletmeden alacakları Kabul Mektubunu 14 Mayıs 2018 tarihine kadar Uluslararası Ofis’e
teslim etmeleri gerekmektedir.
Staj Hareketliliği Nedir?
Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon
bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 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.
Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.
Başvuru Ön Koşulları
1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi
birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam
zamanlı öğrenci olması
2. a-) Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının (GNO) en az
2.20/4.00 olması
b-) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az
2.50/4.00 olması
3. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni
faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi

Başvuru belgeleri:
1. Başvuru Formu
2. Öğrenci işlerinden alınacak transkript
3. Fotoğraf
Değerlendirme
1. Erasmus+ öğrencisi seçilebilmek için, öğrencinin, üniversitemizde yapılacak olan İngilizce
sınavından 100 üzerinden en az 50 alması gerekir.
2. Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuruları değerlendirilirken kullanılacak değerlendirme
ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
• Akademik başarı düzeyi (Genel Not Ortalaması) : %50
• İngilizce sınavı dil puanı : %50
• Engelli öğrencilere +10 puan (Belgelendirilmelidir)
• Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan (Belgelendirilmelidir)
• Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
• Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
3. Yabancı Dil Sınavı ve değerlendirme kriterlerini geçip geçerli bir not alan öğrenci İstanbul
Ayvansaray Üniversitesi’nin aday Erasmus öğrencisi olma koşulunu sağlayacaktır. Erasmus+
Staj Hareketliliği’ne katılmaya hak kazanmak için staj yapılacak işletmeden Kabul mektubu
alınmalı ve Uluslararası Ofis’e teslim edilmelidir. Kabul mektubu onaylanan öğrencilerin
listesi Uluslararası Ofis tarafından ileri bir tarihte duyurulur.
Başvuru ile İlgili Önemli Tarihler:
1. Başvuru evraklarının son teslim tarihi: 20 Ekim 2017 (en geç saat 17.00)
2. Yabancı Dil Sınavı: Tarih, Saat ve yer bilgisi ileri bir tarihte duyurulacaktır)
3. Öğrenciler için Kabul Mektubunun son teslim tarihi: 14 Mayıs 2018
*Yoğunluğa göre Uluslararası Ofis’in tarihler konusunda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Tüm
duyurular web sitesi üzerinden duyurulacak olup; yer, gün ve saatlerde olabilecek
değişiklikler için lütfen web adresimizi düzenli olarak kontrol ediniz.

