
                                                            

 ERASMUS+ PROGRAMI  

STAJ İLANI  

 

BAŞVURU TARİHLERİ  15 Şubat-2 Mart 2021 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 

-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 
programlarından birine kayıtlı öğrenciler, 
 
-Kayıtlı oldukları programda (hazırlık hariç) birinci sınıf birinci dönemini bitirmiş durumda 
olanlar, 
 
-Not ortalaması (GNO) 4 lük sisteme göre Ön lisans ve Lisans için 2.20 veya üzeri, Yüksek 
Lisans ve Doktora için 2.50 veya üzerinde ise, 
 
Not: 
Mezun durumunda olan öğrenciler, mezuniyetten sonraki 12 ay içerisinde Staj 
Hareketliliğinden yararlanabilmektedir. Ancak başvuru esnasında kayıtlı öğrenci olmak 
zorundadırlar. 
 
Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora) 
12 ay hibeli Erasmus+ öğrencisi olabilir. 
 

 

NASIL BAŞVURABİLİRİM? 

İnternetten http://uluslararasi.ebyu.edu.tr adresinde DUYURULAR kısmından, daha önce 
kayıt yapılmamış ise, sisteme kayıt olunur, başvuru formu doldurulur, güncel transkript ve 
kabul mektubu veya staj yapılması düşünülen kurum ile gerçekleştirilen olumlu yazışma 
çıktısı sisteme yüklenir ve bu belgeler e-posta ile bölüm koordinatörüne gönderilir. 

 

YABANCI DİL SINAVI 

• Erasmus Dil sınavı B1 seviyede bir sınav olacaktır. Sınavda dinleme, konuşma ve 
yazma bölümleri yer alacaktır. Sözlü sınavın yazılı sınava etkisi en çok %25 olabilir. 

• Öğrencilerin, sınavdan başarılı olabilmeleri için sınav baraj puanı:  
 

            * Tüm fakülte/enstitü ve yüksekokul öğrencileri için 100 tam puan üzerinden 
en az 50 puandır.  

http://uluslararasi.ebyu.edu.tr/


 

• Aynı yıl içerisinde bir önceki Erasmus Yabancı Dil Sınavından geçerli puan alan 
(60/100 veya 50/100); YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş 
sınavlardan 50 puan ve üzeri alan öğrenciler; Erasmus Yabancı dil sınavına girmek 
zorunda değildir. Sınava girmeleri durumunda, daha yüksek alınan yabancı dil puanı 
esas alınacaktır. 

• Yabancı Dil Sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 8-12 Mart 2021 tarihleri 
arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Sınav tarihi, saati ve sonuçları Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından YDYO web sayfasında ve Üniversitemiz web sayfasında 
duyurulacaktır. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Online başvuru formu erasmus.erzincan.edu.tr ( (fotoğraflı) 
Transkript (sisteme yüklenecek)  
Kabul Mektubu veya Yazışma Çıktısı (sisteme yüklenilecek) 
Varsa dil belgesi (en az 50) (sisteme yüklenilecek) 
 
Başvuru belgeleriniz Erasmus Bölüm Koordinatörüne e-posta yoluyla gönderildikten 
sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır. 

 

ERASMUS STAJ ÖĞRENCİSİ SEÇİM KRİTERLERİ  

Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 

ÖLÇÜT AĞIRLIKLI PUAN 

Akademik başarı düzeyi  
%50 (toplam 100 
puan üzerinden)  

Dil seviyesi  
%50 (toplam 100 
puan üzerinden)  

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 *** 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma 
!!! Bu durum sadece hazır kabul mektubu için geçerlidir, yazışma 
örneği dikkate alınmayacaktır. 

+10 puan 

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 (öğrencinin tercih 
ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)  

-10 puan  

file:///C:/Users/N.%20Oğuzhan/Desktop/erasmus.erzincan.edu.tr%20(


 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu 
tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen 
toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a 
tekrar başvurması halinde uygulanır)  

-5 puan  

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin 
Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)  

-5 puan  

 

***Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 

sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi 

gerekir.   

***Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 

12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu 

görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa 

bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli 

hâle gelen, ölen veya öldürülenler” in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı 

KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve 

terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş 

ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci 

hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.   

 ERASMUS+ HİBELERİ 

 Ülkelere göre aylık hibe miktarları aşağıda belirtilmektedir. 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 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,  

600  

3. Grup Program 
Ülkeleri  

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

400  

***Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş 
seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir. 

 

Önemli Not: Programdan hibesiz yararlanılabilir. Hibesiz yararlanma durumunda olsa bile 
başvuru süreci hibeli başvuru durumuyla aynıdır. 

    



STAJ HAREKETLİLİĞİ TAKVİMİ 

15 Şubat 2021 – 02 Mart 2021 Online Başvuru ve Başvuru belgelerinin Teslim Edilmesi 

4 Mart 2021 Başvuruların üst yazı ile Koordinatörlüğüne teslim 
edilmesi 

4 Mart -5 Mart 2021 Değerlendirme 

8 Mart-12 Mart 2021 Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı 

17 Mart 2021 Yerleştirilen öğrencilerin Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörlüğü internet sayfasından ilanı 

19 Mart 2021 Seçim Sonuçlarına İtiraz İçin Dilekçe Verilecek Son Tarih 

22 Mart 2021 İtiraz sonrası Yerleştirilen öğrencilerin Uluslararası 
İlişkiler Koordinatörlüğü internet sayfasından ilanı 

23 Mart 2021 – 25 Mart 2021 Feragat etmek isteyen öğrenciler için dilekçe teslim 
aralığı ve itiraz dilekçelerinin teslimi 

25 Mart 2021 – 31 Mayıs 2022 Staj Yapılabilecek Tarih Aralığı 

*Staj programından en az 2 ay yararlanılabilir.

SÜRE VE KONTENJAN 

Staj süresi en az 2 ay’dır ancak bazı ülkeler vize alma durumundan en az 2 ay 25 gün staj 
süresi istemektedirler. Hareketlilikten yararlanacak öğrenci sayısı, kurumumuza tahsis 
edilen hibe miktarına bağlıdır. 

Program hakkında detaylı bilgi için: 
E-posta: mayya.kabasakal@erzincan.edu.tr
Tel: 0446 226 66 66 – 12015


