
ERASMUS+ PROGRAMI 

OSMANGAZİ STAJ KONSORSİYUMU 

STAJ FAALİYETİ BAŞVURULARI 

2020-2021 akademik yılı Osmangazi Staj Konsorsiyumu, Erasmus Staj Hareketliliği 
başvuruları 08.03.2021-22.03.2021 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak 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 araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, 
vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel 
danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve işletme tanımına uyan diğer 
kuruluşlar olabilir. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek 
üzere yurt dışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar 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 

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”(46) 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. 2020-2021 Erasmus+ Staj Faaliyeti, 31 Mayıs 2022 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 öğrencilerin, davet mektubu 
sunmaları gerekmemektedir). 

2. İngilizce Transkript: ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak olup, Genel 
Not Ortalamasını gösteren güncel "Not Durum Belgesi"dir. (Pandemi sebebi ile OBS’den de 
indirilebilir. Ofisimiz sıralamalarda asılları ile teyidini yapacaktır.) 

3. Yabancı Dil Belgesi: Tercih edilen kurumun eğitim dili şartlarına uygun olarak, son iki 
yıl içerisinde gerçekleştirilmiş ESOGÜ Erasmus Yabancı Dil Sınavlarından (27 Mayıs 2019, 
20 Ocak 2020,10 Eylül 2020 tarihli Çevrim İçi Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı ve 17 Şubat 
2021 Çevrim İçi Yabancı Dil Sınavı) herhangi birinden alınmış puan ya da YDS, YÖKDİL 
veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen ve geçerliliği devam etmekte olan 
uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarından biridir. 

* Başvuru Belgeleri Pandemi sebebi ile taratılmış olarak e-posta yolu ile e-posta konusu 
“Osmangazi Staj Konsorsiyumu Başvuru Belgeleri” olacak şekilde 
erasmus@tm.ogu.edu.tr adresine gönderilebilir.  

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. 

Yerleştirme sonuçları 26 Mart 2021 tarihinde web sayfamızdan duyurulacaktır. 

Hibe ve Kontenjan 

Asil olarak seçilen öğrencilere, gidilen ülke grubuna göre değişen miktarlarda aylık hibe 
ödemesi yapılacaktır. 



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. 

2020 sözleşme dönemi için Erasmus+ programı staj hareketliliği hibe miktarları ülkelerin 
yaşam maliyetlerine göre 2 gruba ayrılmıştır. Bu miktarlar: 

Ülke Grupları 
Hareketlilikte Misafir 
Olunan Ülkeler 
 

Aylık Hibe 
Öğrenim 

(Avro) 
 

Aylık Hibe 
Staj 

(Avro) 
 

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, 

500 600 
 

3. Grup Program 
Ülkeleri 
 

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

300 400 
 

 Osmangazi Staj Konsorsiyumu kapsamında öğrencilerin hareketliliklerinin 
sadece 2 ayı hibelendirilecektir. Öğrenci daha uzun süreli kabul mektubu alırsa 
kalan günlerin masrafını kendisi karşılayacaktır. 

 Osmangazi Staj Konsorsiyumu kapsamında yaklaşık 8-9 öğrenci asil olarak 
seçilecektir. Kabul mektuplarının alındığı ülkeye göre bu sayı artabilir ya da 
azalabilir.  

 Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteği 
 
 Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak 
durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan 
öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan 
öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve 
teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin 
Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin 
etmeye yöneliktir. 

Özel İhtiyaç Desteği hibe başvuru formları, Merkezin internet sitesinde, 
https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/baglanti-ve-dokumanlar/2020-donemi-ka103-
sozlesme-belgeleri/ yayımlanmaktadır.  

Başvuru formunda, özel ihtiyaç desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı 
belgelerin eklenmesi (örneğin özel ihtiyaç desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine 
ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı 



fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek 
yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin özel ihtiyaç desteğine 
gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip 
olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve 
neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen 
hibe, özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla 
doğrudan ilişkili olmalıdır. Özel İhtiyaç Desteği başvuruları öğrenci/personelin halen almakta 
bulunduğu diğer mali desteklerle ilgili bilgi vermek ve bunların yurt dışında geçirilecek bir 
hareketlilik dönemi için niçin yetersiz olduğunu açıklamak zorundadır. 

Staj Hareketliliği İkili Anlaşmalarımız: 

University of Burgos (İspanya) : Toplam Kontenjan 2 

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): Toplam Kontenjan 2 

Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğrenim 
görmekte olan öğrenciler başvuruda bulunabilecektir. 

Lithuanian University of Health Science, LSMU (Litvanya): Toplam Kontenjan 2 

Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler başvuruda bulunabilecektir. 
Başvuru için dil seviyesinin en az B2 düzeyinde olması şartıyla. 

Technological Educational Institute (TEI) of Thessaly (Yunanistan): Toplam 
Kontenjan 2 

Ziraat Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler başvuruda bulunabilecektir. 

University of Craiova (Romanya): Toplam Kontenjan 1 

Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler başvuruda 
bulunabilecektir. 

*Pandemi sebebi ile anlaşmalı olduğumuz kurumlarda staj talebinde bulunan 
öğrencilerin kurumun kabul etmemesi riskini de göz önüne alması gerekmektedir.  

 

Program hakkında detaylı bilgi için: 

Uluslararası İlişkiler Birimi 

Tel: 222 229 0433 

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

Instagram sayfamız: esoguiro 

http://iro.ogu.edu.tr 

 


