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2018-2019 akademik yılı Erasmus Staj Hareketliliği II.ilan başvuruları 22 Nisan - 6 Mayıs 2019 
tarihleri arasında online alınacaktır.  
 
 
Erasmus Staj Hareketliliği Nedir? 
 
AB ülkesi bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma 
deneyimi kazanma sürecidir. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim 
merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.  
 
Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere 
yurtdışındaki laboratuarlarda yaptıkları deneyler, laboratuar çalışmaları veya bilimsel 
araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilemez. 
 
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 
 
 

2 Nisan 2019 Ön duyuru 

22 Nisan - 6 Mayıs 2019 Başvuruların alınması 

10 Mayıs 2019 Başvuru sonuçlarının internetten duyurulması  

13 - 15 Mayıs 2019 İtirazların kabulü 

24 Mayıs 2019 Son feragat tarihi 



Başvuru Şartları 
 
1.   Üniversitemizde kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak. 

2.   Akademik not ortalamasının ön lisans ve lisans için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora 

için 2.50/4.00 olması. 

3.   Yabancı dil seviyesinin en az “B1” olması. 

4.   Sıralama Puanının en az 50 olması. 

5.   Toplam başarı puanının eşit olması durumunda yerleştirme “ESKİŞEHİR OSMANGAZİ 

ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği Yönergesi”nin 11/b maddesine göre 

belirlenir. 

6. Mezun durumunda olan öğrenciler, mezuniyetten sonraki 12 ay içerisinde Staj 

Hareketliliğinden yararlanabilmektedir. Ancak başvurularını mezun olmadan önce yapmak 

zorundadırlar. 

7. Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora) 12 

ay hibeli Erasmus+ öğrencisi olabilir. Tıp Fakültesi öğrencileri için bu süre 24 aydır. 

8.  2018-2019 Erasmus+ staj faaliyeti, 30 Eylül 2019 tarihine kadar gerçekleştirilmiş olmalıdır. 

9.  Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan 

yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim 

kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. 

 
Başvuru Belgeleri 
 
1.   Staj yapılmak istenen kurumdan alınan kabul/davet mektubu. (Staj kapsamında 

anlaşmamız bulunan bir kurumda staj yapmak üzere başvuracak öğrenciler, anlaşmalı 

kurumla kendileri irtibata geçerek kabul mektubunu almak zorundalar. Başvuru tarihleri 

içinde kabul mektubu Birimimize teslim edilmelidir). 

2.   Başvuru formu (http://iro.ogu.edu.tr sayfamızdan online olarak doldurulacaktır). Başvuru 

formunun çıktısı alındıktan sonra Erasmus Bölüm koordinatörüne imzalatılmalıdır. 

Koordinatör listesi için web sayfamızı ziyaret ediniz: 

http://iro.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/23/bolum-koordinatorleri . Başvuru formuna fotoğraf 

eklenmelidir. 

3.   İngilizce Transkript: ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak olup, Genel Not 

Ortalamasını gösteren güncel "Not Durum Belgesi"dir. 

4.   Yabancı Dil Belgesi: Başvuruda bulunacak öğrenciler, 15 Ocak 2018 Erasmus Yabancı Dil 

Sınavı, 4 Haziran 2018 Erasmus Yabancı Dil Sınavı, 14 Ocak 2019 Erasmus Yabancı Dil Sınavı, 

YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav 

sonuçlarını kullanabilirler. YDS, YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınav sonucunu beyan eden öğrencilerin sınav sonuç belgesini başvuru 

evrakları ile birlikte teslim etmesi gerekir. Sınavların geçerlilik süresine dikkat edilmelidir. 

Sadece başvuru tarihlerinde yurtdışında olan ve bunu belgelendirebilen öğrenciler, daha 

sonra aslını Uluslararası İlişkiler Birimi’ne ulaştırmaları şartıyla evraklarını taratılmış olarak 

http://iro.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/23/bolum-koordinatorleri


erasmus@tm.ogu.edu.tr adresine gönderebilirler. Türkiye’de olup, başvuru tarihinde 

Eskişehir’de bulunmayan öğrenciler evraklarını (imzalı, fotoğraflı ve tüm belgeleri eksiksiz 

olarak) posta veya kargo ile Uluslararası İlişkiler Birimi’ne son başvuru tarihine kadar 

ulaştırabilirler. Postadaki gecikmelerden birimimiz sorumlu değildir. Başvuru tarihinden sonra 

birimimize ulaşan başvurular değerlendirmeye dâhil edilmez. 

 
“Değerlendirme Ölçütleri” 
 
Başarı puanı, akademik not ortalaması % 50 + dil seviyesi % 50 şeklinde hesaplanmaktadır. 

Daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmış öğrencilerin toplam başarı puanlarından her bir 

faaliyet için "10 puan" düşürülmektedir. Her bir bölüm için toplam 1 kişilik kontenjan ayrılmış 

olup hibenin yetersiz olması durumunda hibe tahsisi aşağıdaki yöntemle yapılacaktır: 

 Hiç öğrenci göndermemiş bölümlere öncelik verilir,  

 Az öğrenci göndermiş bölümlere öncelik verilir,   

 Her bölüm öğrencileri toplam başarı puanına göre kendi bölümleri içerisinde 

değerlendirilir.    

 Aşağıdaki durumlarda toplam başarı puanında indirim veya artırım yapılır.  

 Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

 Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan  

 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan  

 Aynı eğitim düzeyinde daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz, staj ve öğrenim 

dahil) : -10 puan 

 Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan 

 Aynı öğrenim kademesi içinde daha önceki seçim dönemlerinde seçilmiş fakat mücbir 

sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrencilere gerçekleştirilmeyen 

her bir faaliyet için “-10” puan azaltma uygulanır. 

*YTB Türkiye Bursları burslusu öğrenciler yerleştirilmeleri halinde 09 Mayıs 2019 tarihine 

kadar YTB’den Erasmus’a katılabileceklerine dair yazılı izin almak zorundadır. 

  

Hibe ve Kontenjan 
 
Yaklaşık 15 öğrenci hibe ile desteklenecektir. Seçilen öğrencilere, gidilen ülke grubuna göre 

değişen miktarlarda aylık hibe ödemesi yapılacaktır. Hibe ile desteklenen süre 2 ay ile 

sınırlıdır. Kurumumuza tahsis edilen hibe miktarının, başvuruda bulunan tüm öğrenciler için 

yeterli olması durumunda başvuru koşullarını sağlayan tüm öğrenciler hibeli olarak 

desteklenecektir. Hibenin tüm öğrenciler için yeterli olmaması durumunda “değerlendirme 

ölçütleri” dikkate alınarak her bir bölüm için 1 kontenjan verilerek yerleştirme yapılacaktır. 

Kurumumuza tahsis edilen hibe miktarının, başvuruda bulunan tüm öğrenciler için yeterli 

olmaması durumunda isteyen öğrenciler, hibesiz statüde faaliyetten yararlanabilirler. 



2018-2019 Erasmus+ programı staj hareketliliği hibe miktarları ülkelerin yaşam maliyetlerine 

göre 2 gruba ayrılmıştır. 

Staj Hareketliliği İkili Anlaşmalarımız: 
 

 University of Burgos (İspanya): 
Nano-Biyoteknoloji, Malzeme ve Nükleer Teknoloji Bölümlerinde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler başvuruda bulunabilecektir. Söz konusu Üniversite, öğrencilerden iyi düzeyde İngilizce 
ve not ortalaması talep etmektedir. 
 

 University of Salerno (İtalya):  
Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler başvuruda bulunabilecektir. 

 
 University of Bielsko-Biala (Polonya):  

Makine Mühendisliği bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler başvuruda bulunabilecektir. 
 

 Lithuanian University of Health Science, LSMU (Litvanya):  
Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler başvuruda bulunabilecektir. 
 

 Technological Educational Institute (TEI) of Thessaly (Yunanistan):  
Ziraat Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler başvuruda bulunabilecektir. 
 

 University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (Romanya):  
Ziraat Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler başvuruda bulunabilecektir. 
 

 University of Craiova (Romanya):  
Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler başvuruda 
bulunabilecektir. 
 

Program hakkında detaylı bilgi için: 

Uluslararası İlişkiler Birimi 

Tel: 222 229 0433 

E-posta: erasmus@tm.ogu.edu.tr 

http://iro.ogu.edu.tr 

  

Ülke Grupları 
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Staj Hibesi 
Aylık (€) 

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, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 
Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya 

400 

http://iro.ogu.edu.tr/

