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STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 

2022 proje dönemi Erasmus Staj Hareketliliği başvuruları 06.02.2023 - 20.02.2023 tarihleri 

arasında “erasmusbasvuru.ua.gov.tr” adresinden, E-Devlet kullanıcı bilgileri girilerek sadece 

elektronik ortamda yapılacaktır. Uluslararası İlişkiler Birimine fiziki olarak herhangi bir belge 

teslim edilmeyecektir. 20.02.2023 tarihinden sonra başvuru yapılması ya da sisteme belge 

yüklenmesi mümkün olmayacağından, başvuruların belirlenen tarihler arasında yapılması 

önemlidir. Staj faaliyeti en az 60 gün olmalıdır (Her ay 30 gün olarak hesaplanmaktadır.) 

Erasmus Staj Hareketliliği Nedir? 

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede 1 staj 

yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon 

bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim 

programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar 

yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş 

deneyimi elde etmesidir.  

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:  

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-

bodies_en )  

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar 

Başvuru Şartları 

1. Üniversitemizde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde 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. Erasmus Staj Faaliyeti, 31 Aralık 2023 tarihine kadar gerçekleştirilmiş olmalıdır.  

8. 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.  

9. Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/


 

 

Başvuru Belgeleri  

1. Staj yapılmak istenen kurumdan alınan Kabul/Davet Mektubu 

2. İngilizce Transkript: ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından ve e-devlet üzerinden alınacak olup, Genel Not 

Ortalamasını gösteren güncel "Not Durum Belgesi"dir. 

3. Yabancı Dil Belgesi: ESOGÜ Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı (04.02.2022 öncesindeki sınavlar geçersiz 

olmak üzere) ya da YDS, E-YDS, YÖKDİL, E-YÖKDİL veya ÖSYM ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen ve geçerliliği 

devam etmekte olan uluslararası yabancı dil sınav sonuçlarından biridir. 

* Başvuru Belgeleri erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresine yüklenecektir. 

Değerlendirme Ölçütleri  

Başarı puanı, akademik not ortalaması % 50 + dil seviyesi % 50 şeklinde hesaplanmaktadır. 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: 

-Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan  

-Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan  

-2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış 

öğrencilere +10 puan 

-Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar önceliklendirilir. +5 

-Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan  

-Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan  

-Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan 

-İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma -10 puan (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türü için azaltma 

uygulanır)    

 

NOT: BAŞVURU BELGELERİNİ SİSTEME EKSİK YÜKLEYENLERİN BAŞVURULARI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

 



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. 

 

2022 sözleşme dönemi için Erasmus+ programı staj hareketliliği hibe miktarları ülkelerin yaşam maliyetlerine 

göre 2 gruba ayrılmıştır. Bu miktarlar: 

 

Ülke Grupları 
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Staj Hibesi 

Aylık (€) 

1. ve 2. Grup 

Program Ülkeleri  

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney 

Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, 

Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 

750 

3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, 

Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, 

Slovenya 

600 

 

 Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında öğrencilerin hareketliliklerinin sadece 2 ayı hibelendirilecektir. 

Öğrenci daha uzun süreli kabul mektubu alırsa kalan günlerin masrafını kendisi karşılayacaktır. 

 Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yaklaşık 15 öğrenci “ASIL” olarak seçilecektir. Kabul 

mektuplarının alındığı ülkeye göre bu sayı artabilir ya da azalabilir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Program hakkında detaylı bilgi için: 

Uluslararası İlişkiler Birimi  

Tel: 222 229 0433 

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

Instagram sayfamız: esoguiro 

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

mailto:erasmus@tm.ogu.edu.tr

