
 

T.C .GEDİK ÜNİVERSİTESİ VE ERASMUS: 

STAJ HAREKETLİLİĞİ 

 

 

1-Erasmus + Staj Hareketliliği (Erasmus + KA 103): 

 

Üniversitemize kayıtlı öğrencinin mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi 

kazanmak amacıyla yurt dışında staj yapması anlamına gelir. 

 İstanbul Gedik Üniversitesi önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora programlarına kayıtlı 
öğrenci olmak 

 GPA min. Lisans öğrencileri için 2.30/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 
2.50/4.00 

 Üniversitemizde yapılan Erasmus Dil Sınavından en az 60 puan almak  

 

2-Erasmus Öğrenme ve Staj Hareketliliğinin Farkları Nelerdir? 

 

            Öğrenim                                                                  Staj 

• Öğrenciler yurtdışında sadece  
Üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversitelere 

gidebilirler 
(lütfen Erasmus İkili Anlaşmalarına bakınız). 

• Erasmus+, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik 
programıdır. Bu nedenle öğrencilerimiz AB 
ülkelerindeki kurum, kuruluş, hastane, 
üniversitelerde staj yaparlar. Öğrencilerimiz kendi 
bölümlerinden farklı bölümlerde staj yapamazlar. 

• Öğrenci hareketlilik sırasında ders alır. 
 Öğrenci hareketlilik süresince ders almaz, staj 

yapar. 

• Öğrenci, Öğrenim Formlarını başvuru sırasında 
ve Erasmus için kazanan olduktan sonra 
Koordinatörlüğe teslim eder. 

 Öğrenci Staj Formlarını başvuru sırasında ve 
Erasmus için kazanan olduktan sonra 
Koordinatörlüğe teslim eder. 

 

3-Erasmus Öğrenme Ve Staj Hareketliliğinin Benzerlikleri Nelerdir? 

 

 Her iki mobilite türü de ERASMUS + MOBILITY'dir. 



 Her iki hareketlilik türünde de öğrenci ERASMUS HİBE ile desteklenir, aksi 

takdirde öğrenciye önceden bilgi verilir. 

 Örgün Eğitim (1. ve 2. Öğretim) Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri ile 

T.C. Gedik Üniversitesi başvurabilir. Birinci Sınıf Hukuk Fakültesi Öğrencileri 

başvuramaz. (2. sınıf için başvurabilir.) 

 Başvuru sürecinden önce öğrencilerin genel not ortalamasının sistemde güncel 

ve doğru olması ve not dökümlerinde belirtilmesi gerekmektedir. Çift Anadal / 

Yandal Programına kayıtlı öğrenciler anadallarından başvuru yapabilirler. 

 Başvuru için GPA; Önlisans ve Lisans öğrencileri için 2.00 / 4.00, Yüksek Lisans 

ve Doktora öğrencileri için 2.50 / 4.00. Bu kriterleri sağlayamayan öğrenciler 

başvuramaz. (Alttan başarısız ders(ler)in olması Erasmus+ programına 

başvurmayı engellemez.) Öğrenim Hareketliliği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 

başvurusunda bulunan adayların katılacakları her dönem için 30 AKTS/AKTS 

kredi yüküne sahip olmaları gerekmektedir. Hazırlık öğrencileri başvuramaz. 

 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri başvuramaz. 

 Üniversitemizde (Mevlana, Farabi vb.) herhangi bir değişim programı ile 

öğrenim gören öğrenciler başvuramazlar. Öğrenim hakkı devam eden ancak 

öğrencilik hakkı sona eren adaylar başvuramaz. 

 Tezsiz yüksek lisans öğrencileri başvuramaz. 

 Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler de Erasmus+ programına başvurabilirler. 

 Staj Hareketliliği. (Öğrenci, 01 Haziran 20.. tarihinden itibaren mezuniyetini 

takip eden 1 yıl içinde Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanabilir. Ancak bu 

süre içinde herhangi bir eğitim programına kayıt olmaması gerekmektedir.) 

 Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenim 

durumlarının mezuniyet not ortalaması ile başvurabilirler. 

 Hibe almaya hak kazanan öğrenciler öğrenim hareketliliğinde sadece bir dönem 

(en fazla 6 ay) için hibe alırlar. Öğrenci dilerse hareketlilikten ikinci yarıyılda 

hibesiz faydalanabilir (Her hareketlilik her eğitim kademesinde (lisans/yüksek 

lisans/Dr) toplam 12 aya kadar yapılabilir. 

 Staj hareketliliği için hibe almaya hak kazanan öğrencilere 3 ay süreyle hibe 

verilecektir. Öğrenci isterse 3 ay sonra burssuz olarak staj faaliyetine devam 

edebilir. 

 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği minimum 3 ay maksimum 12 ay, Erasmus + 

Staj Hareketliliği minimum 2 ay maksimum 12 ay (Tüm hareketlilik için son iade 

tarihi 30.09.20 . .). 

 Erasmus+ (Erasmus ikili anlaşmalarında) genel kontenjanı (Verilen+Hibesiz) 

anlaşmadaki sayılarla sınırlıdır. 

 Öğrenim ve Staj Hareketliliği(Erasmus+Döneminde her öğrenci her eğitim 

kademesi için toplam 12 ay Erasmus+Aktivite gerçekleştirebilir. 

. 



 

4-Erasmus + Asil Ve Yedek Öğrencilerin Belirlenmesi İçin Değerlendirme 

Kriterleri: 

 

 Yabancı Dil Sınavını geçme eşiği 60'tır. 

 Değerlendirmelerde; Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının %50'si ve Yabancı Dil 

Puanının %50'si alınır. Bu puanların toplamı nihai puanı oluşturur (Erasmus + 

Puan). 

 Engelli öğrencilere (belgeli olmaları şartıyla) +10 puan uygulanır. 

 Şehit ve Gazilerin eş ve çocuklarına (belgelenmesi şartıyla) +15 puan verilir. 

 Erasmus (Staj ve/veya Eğitim) programından daha önce yararlanan öğrencilerin 

Erasmus+ puanından 10 puan düşülerek öğrencinin yeni final puanı hesaplanır. 

İkinci faaliyetin aynı akademik yıl içinde gerçekleşmesi durumunda, Hangi 

aktivitenin -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılacaktır.. 

 Sınava girecek öğrenci sayısının belirlenmesi ve sınav organizasyonu için kaynak 

israfının önlenmesi amacıyla sınava başvuran ancak mücbir sebep olmaksızın 

sınava girmeyen öğrenciler, aşağıdaki durumlarda ağırlıklı seçme puanlarından -

5 puan düşülecektir. Yükseköğretim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe 

tekrar başvuru yapabilirler. 

 Yerleştirmeler Erasmus (eğitim / staj hareketliliği) açısından kesindir, ancak hibe 

açısından bir ön seçimdir. İsteyen öğrenciler, Erasmus+ Hareketlilik 

Programı'ndan anlaşma kontenjanları kapsamında hibesiz yararlanabilmektedir. 

 Bir önceki yılda seçilen ve yetersiz hibe/kontenjan veya diğer nedenlerle 

gönderilemeyen öğrenciler “kazanılmış hak” olarak devredilerek doğrudan bir 

sonraki yıla gönderilemez. Her sözleşme dönemi için ayrı ayrı değerlendirilir ve 

seçilirler ve seçim için gerekli tüm koşulları sağlarlar. 

 

5- Seçim Ölçütleri: 
 

                                  Ölçüt                           Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi             %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi*             %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına                                +15 puan 



Engelli öğrencilere 
(engelliliğinin 

belgelenmesi kaydıyla)                               +10 puan 

Daha önce yararlanma 
(hibeli veya hibesiz)                               -10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede 
hareketliliğe katılma                               -10 puan 

 

5-Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları(Öğrenciler İçin): 

Öğrencilere, yurt dışındaki Erasmus+ öğrenim ve staj faaliyetleri sırasında yurt 

dışında bulunmalarından kaynaklanan ek harcamalarında yardımcı olmak amacıyla 

hibe verilmektedir. Burslar yalnızca bir katkıdır, etkinlikle ilgili tüm öğrenci 

masraflarını karşılamaz. 

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler, yaşam maliyeti 

seviyelerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri 

belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe 

miktarları yıllık olarak iletilen Erasmus+ Programı Uygulama El Kitabı’nda 

belirtilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 


