T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2018/2019 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI
Yükseköğretimde 2014-2020 yıllarında tüm programlar Erasmus+ başlığı altında birleşmiş ve hareketlilik türleri
sınıflandırılmıştır.
Erasmus+ KA 1 (Key Action One) veya AE 1 (Ana Eylem 1); Yükseköğretimde öğrenci ve personel hareketliliği
olarak geçmektedir. Üniversitemiz adına çıkılan bu ilan yalnızca Öğrenci Staj Hareketliliğini kapsamaktadır. Söz
konusu ilan 1 Haziran 2018 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında yürütülen 2018-1-TR01-KA103-049968 numaralı
proje ve 1 Haziran 2017 – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında yürütülen 2017-1-TR01-KA103-039163 ve 2017-1TR01-KA103-041459 numaralı projelerin faaliyetlerini kapsamaktadır.

Genel Hükümler

Staj hareketliliği

Faaliyetin süresi

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede
veya organizasyonda staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan
başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim
alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus 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.
Öğrencinin faaliyet süresi en az 2 aydır. Bununla birlikte, daha çok öğrencimizin
staj hareketliliğinden yararlanmasını sağlamak üzere, üniversitemizce hibe
alınarak yapılabilecek azami/asgari staj süresi de 2 ay ile sınırlandırılmıştır.
Dilerse öğrenciler 2 aydan daha fazla süre için hareketliliğe katılabilir. Ancak
alabilecekleri hibe süresi en fazla iki aydır.
Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı
olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan
sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir.
Haftasonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.
Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma
merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.*
Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu
olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus+
Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz. Yerleştirme (Staj)
Hareketliliğinde gönderen yükseköğretim kurumu ile işletme arasında ikili
anlaşma yapılması gerekli değildir.

Faaliyetin gerçekleştiği
yer(ler)

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:
-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/europeanunion/abouteu/institutions-bodies_en )
-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere
yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul
edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar

kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak
gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma
geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da
ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da
araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak
staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.
Not: Öğrenciler, staj yapacakları işletmeyi kendileri bulacaklardır.
*Hibe tablosunda belirtilen ülkelerden birisi olmalıdır

Uygun katılımcılar

Staj Hareketliliği Programından yararlanmak isteyen Öğrencinin üniversite
bünyesinde örgün öğretim kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim
programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

Başvuru Aşaması ve Şekli:
• Başvurular

her akademik yıl için alınmakta olup, 24 Aralık 2018– 31 Ocak 2019 (saat 17:00’e
kadar) tarihleri arasında http://app.int.cbu.edu.tr/tr/ adresli üniversitemiz Erasmus+ Programı
başvuru sitesinden online olarak yapılır ve ardından Erasmus Bölüm Koordinatörlerine ilgili
belgeler ile birlikte başvuru formunun çıktısı imzalanarak teslim edilir.
• Akademik

not ortalamasının ön lisans ve lisans için en az 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora
için en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
• Mezun durumunda olan öğrenciler, mezuniyetten sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyetinden
yararlanabilmektedir. Ancak bu öğrencilerin, başvurularını mezun olmadan önce yapmaları
gerekmektedir.
ÖNEMLİ: Son sınıflarında olup, mezun olmadan önce Erasmus+ Staj hareketliliğinden
faydalanmak üzere başvurması halinde mezuniyetlerinin hemen ardından 12 ay içerisinde (en
geç 31 Mayıs 2020’a kadar) hareketlilikten faydalanabilirler. Bu çağrıya mezun olmuş öğrenciler
başvuruda bulunamaz.
• Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora)
toplamda 12 ay hibeli/hibesiz Erasmus öğrencisi olabilir. Daha önce Erasmus Hareketliliğinden
faydalanmış olmanız tekrardan başvuru yapmanıza engel değildir.
• Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz.
• NOT: Tüm öğrencilerinin seçiminde GANO (GENEL AKADEMİK NOT ORTALAMASI) dikkate alınır.

Başvuru Evrakları ve Başvuru İşlemleri
NOT: LÜTFEN BAŞVURULARIN BAŞVURU SİSTEMİNE BAŞVURU BELGELERİNİN TARATILIP
EKLENMESİ GEREKTİĞİNİ UNUTMAYINIZ! ONLINE SİSTEME BELGE YÜKLEMEYEN VE
BELGELERİNİ BÖLÜM KOORDİNATÖRÜNE TESLİM ETMYEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI
DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
2018-2019 Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği için gerekenler
1. Davet Mektubu: Staj yapılmak istenen kurumdan alınan ve staj tarihlerini içeren kabul/davet
mektubudur. Staj kapsamında anlaşmamız bulunan bir kurumda staj yapmak üzere başvuracak
öğrencilerin de, davet mektubu sunmaları gerekmektedir. (2018-2019 Erasmus+ Programı Staj
Hareketliliği Faydalı Link ve Dökümanlar)

Anlaşmamız bulunan kurumlar: https://app.int.cbu.edu.tr/tr/euc-agreements/list
2. Başvuru Formu: http://app.int.cbu.edu.tr/tr/ adresinden başvuru yapıldıktan sonra alınacak
çıktı. (İŞLEMLER > PDF – Belgeler alt menüsünden)
3. CV: Europass Formatında (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/tr/cv/compose)
4. Transkript: (Güncel Not Dökümü)
5. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: Erasmus yabancı dil sınav sonuç notu, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından
kabul edilen diğer yabancı dil (İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca) sınav sonuç
belgeleri yabancı dil yeterlilik belgesi olarak kabul edilmektedir. Hangi dil puanınızın
başvurunuzda kullanılmasını istiyorsanız lütfen Dil Puanı Hakkında Dilekçe ile sınav sonuç
belgenizi başvuru evraklarınız arasına ekleyiniz. (Dil Puanı Hakkında Dilekçe)
6. Taslak Çalışma Programı: Staj süresi boyunca yapacağınız çalışmanın zamana karşılık iş planı karşı
kurum tarafından oluşturulmalıdır. Karşı kurumun, sizin ve kurumunuzun karşılıklı görüş birliği
doğrultusunda ileride taslak çalışma programında değişiklikler yapılabilir.
7. Bölüm Staj Onay Belgesi: http://app.int.cbu.edu.tr/tr/ adresinden başvuru yapıldıktan sonra çıktı
alınabilir. (Bölümünüzdeki gerekli imzaların tam olduğuna dikkat ediniz). (İŞLEMLER > PDF –
Belgeler alt menüsünden)
8. Nüfus Cüzdanı/Pasaport Kimlik Belgesinin taranmış hali ve fotokopisi
Not: Merkezi yabancı dil sınavına girmeyip başka bir geçerli dil puanını kullanmak isteyen adaylar
bu puanı gösteren belgelerini, başvuru sistemine yüklemeli ve Erasmus Bölüm Koordinatörlerine
diğer gerekli belgeleri http://erasmus.cbu.edu.tr/ sayfasında yer alan ‘’Dil Sınavı Hakkında
Dilekçe’’ ile birlikte teslim etmelidirler. Kabul edilen diğer puan türleri; YÖKDİL, YDS, E-YDS,
KPDS-ÜDS(son 5 yıl içinde alınmış), CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik şeklindedir.
Değerlendirme:
Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.
 Ağırlıklı ders ortalaması % 50
 Yabancı dil bilgisi % 50
 Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için) : -10 puan
 Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 Şehit ve Gazi çocuklarına*: +15 puan
 Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili
olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a
tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 Puan
* 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 çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır.

Öğrencilerin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Türkiye Ulusal Ajansı
tarafından belirlenen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak gerçekleştirilir.





Öğrencinin alttan dersi olması Erasmus+ Programından faydalanmasına mani değildir.
Dil sınavından en az 55 puan alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Dil
sınavından 55’in altında alan öğrenciler yedek olarak dahi sıralamaya alınmazlar.
2018-2019 Akademik Yılı Staj Hareketliliği için kontenjanlar üniversitemize tahsis edilecek hibe
miktarına göre, bölümlerden gelen başvurular doğrultusunda eşit bir şekilde dağıtılacaktır. Bu
proje dönemi içerisinde yaklaşık 35-40 öğrenci Üniversitemizden programa katılmaya hak
kazanacaktır.

Hibeler:


Seçilen öğrencilere, gidilen ülke grubuna göre değişen miktarlarda aylık hibe ödemesi
yapılacaktır.



Staj hareketliliğinin min. süresi 2 aydır ve hibeli olarak desteklenecek staj süresi en fazla
2 aydır. Kurumumuza tahsis edilen hibe miktarının, başvuruda bulunan tüm öğrenciler için
yeterli olmaması durumunda isteyen öğrenciler, minimum kriterleri sağladıkları takdirde
hibesiz olarak faaliyetten yararlanabilirler.



Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler
tamamlandıktan sonra Staj hareketliliğinden faydalanacak öğrenci ile imzalanmış olan
sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.



Avrupa Komisyonu, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün
olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan öğrenci ve
personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek olmak üzere,
özellikle ek giderlere katkı sağlama sağlamaktadır. Bu ihtiyaca sahip öğrencilere/personele
mevcut hibe ödemesinin dışında ek hibe desteği Ulusal Ajanstan talep edilecektir. Özel
ihtiyaç talebi Ulusal Ajans tarafından uygun görüldüğü takdirde hareketliliğe katılan
öğrenciler/ personel Özel İhtiyaç Desteği alabileceklerdir.



Hareketlilik süresinin 2 ayın altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe
ödemesi yapılmaz ve daha önce yapılan hibe ödemesi geri alınır. Öğrenci sıfır hibeli
öğrenci olarak rapor edilir ve Erasmus programından faydalanamaz.



Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri,
doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda,
öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere,
fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Erasmus Online Başvuru Sistemini Nasıl Kullanacağım?
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Sisteme üye olduğunuzdan emin olunuz. Eğer daha önce sisteme giriş yapmadıysanız yeni
bir hesap oluşturunuz. Mevcut bir hesabınız var ise yeni bir hesap açmadan, mevcut
hesabınıza giriş yapınız. Yeni hesap oluşturma işlemi için tıklayınız.
Erasmus+ Programı /KA 103 -> Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Başvurularım
menüsünden başvuru için tıklayınız.
Başvurunuz için gerekli bilgileri girdikten sonra, görüntüle linkinden verdiğiniz bilgilerin
doğruluğunu kontrol ediniz. Başvurunuzda mutlaka vesikalık fotoğrafınızı yükleyiniz. Eğer
eksik veya yanlışlık varsa bir önceki menüye giderek, güncelle linkinden bilgilerinizi
değiştirebilirsiniz.
Herhangi bir yanlışlık yoksa başvurunuzun ilk aşamasını tamamla linkinden onaylayınız.
Tamamlanan başvurular için esnasında mutlaka yüklenmesi gereken dosyaların neler
olduğunu kontrol ediniz. (İŞLEMLER>CHECKLIST)
Not: Belgelerini online sistem üzerinden yüklemeyen öğrencilerin başvuruları kesinlikle
dikkate alınmayacaktır!
Kabul Mektubu, Staj Bölüm Onay Belgesi (imzalı), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Transkript,
Dil Puanınızı (VARSA) İŞLEMLER > DOSYALAR menüsünden yükleyeceğiniz evrakların
isimlerini belirterek başlıklar halinde yükleyiniz.
Gerekli evrakları sisteme yükledikten sonra, başvuru formunuzun çıktısını İŞLEMLER
> PDF – Belgeler menüsünden alabilirsiniz.

8.

Staj Bölüm Onay Belgesi; Fakülteler için Bölüm Erasmus Koordinatörüne, Enstitüler
için Enstitü Koordinatörlerine imzalatılması gereklidir.

9.

Çıktısını aldığınız başvuru formunuzun ilgili bölümünü imzalayıp, sisteme daha önce
yüklemiş olduğunuz belgeler ile birlikte (Kabul Mektubu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
Transkript, Staj Bölüm Onay Belgesi ve varsa Dil Puanınız), 31 Ocak 2019 tarihine
kadar BÖLÜM ERASMUS KOORDİNATÖRÜNÜZE teslim ediniz.

10.

Evraklarını belirtilen tarihe kadar eksiksiz bir şekilde Bölüm Erasmus Koordinatörüne teslim
etmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT !!!:
1)
2)

3)
4)

5)

Başvurularınız esnasında yüklemeniz gereken belgeler genelde pdf veya jpg gibi formatlarda
yüklenebilmektedir. Uygun formatta taratılıp yüklenmesi kolaylık sağlayacaktır.
Kabul Mektubu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Transkript, Staj Bölüm Onay Belgesi ve varsa Dil Puanı
sisteme yüklemeyen veya yüklese bile Koordinatörüne teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları
geçersiz sayılacaktır.
Başvuru sistemi 31 Ocak 2019 saat 17:00’de kapanacaktır.
Başvuru evraklarınızı BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİNİZE teslim ediniz. Erasmus Ofisine bireysel olarak
getirilen başvuru evrakları kesinlikle alınmayacaktır. Erasmus Bölüm Koordinatörlerinin listesini aşağıdaki
linkte bulabilirsiniz.
http://erasmus.cbu.edu.tr/erasmus--erasmus/erasmus-koordinatorleri.8840.tr.html
Asil olarak seçildiğinizden itibaren, karşı kurumla irtibata geçerek, Student Training Agreement
belgesini doldurmaya başlayınız. Training Agreement örnekleri için:
http://erasmus.cbu.edu.tr/db_images/file/training-agreement-sample-3789TR.pdf

Hibe Tablosu:
Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanacak öğrencilere verilecek olan hibe miktarları ülkelerin yaşam
standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Hayat pahalılığına göre ülke
türleri

1. ve 2. Grup Program
Ülkeleri

Hareketlilikte Misafir Olunan
Ülkeler

Birleşik Krallık, Danimarka,
Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda,
Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç,
Almanya, Avusturya, Belçika,
Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda,
İspanya, İtalya, Malta, Portekiz,
Yunanistan

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

600

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
3. Grup Program Ülkeleri
Estonya,Hırvatistan, Letonya,
400
Litvanya,Macaristan, Makedonya,
Polonya,Romanya, Slovakya,
Slovenya
Geç ve eksik başvuru dosyaları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Lütfen herhangi bir sorunuz olduğunda bizimle iletişime geçiniz.
İletişim: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Şehit Prof. Dr. İlhan
Varank Yerleşkesi 45140, Manisa.
Telefon: 0 (236) 201 11 19 - 22
erasmus.staj@cbu.edu.tr

2018 – 2019 Akademik Yılı Erasmus+ Programı
Staj Hareketliliği Başvuru Takvimi

21 Kasım10 Aralık
2018
10 - 15
Aralık
2018
15 Aralık
2018

Erasmus+ Programı Yabancı Dil Sınavı İçin Online Başvuru Tarihleri
- Yabancı Dil Sınavına başvurular ONLINE olarak app.int.cbu.edu.tr
adresinden yapılacaktır.
ÖNEMLİ UYARI! Önce Dil Sınavı, Sonra Belge Teslimi Yapılacaktır!
- Bu sınava katılmamış/katılamayan adaylar tercih döneminde geçerli
akademik koşulları sağladıkları takdirde YÖK-DİL sınav sonucu veya ÖSYM
tarafından kabul edilen sınav sonuçlarından hali hazırda geçerli olan Yabancı
Dil Sonuç Belgesi ile başvuru yapabilirler. (ÖSYM kabul ettiği sınavları ve
karşılıklarını görmek için tıklayınız.)
Erasmus+ Dil Sınavı Giriş Belgesinin başvuru sisteminden alınması
- Sınav giriş belgesi ve kimlik kartı/pasaportu yanında bulunmayan öğrenciler
kesinlikle sınava ALINMAYACAKTIR!
Yabancı Dil Sınavı (İngilizce) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Saat
10:30’da 15 Aralık 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.
- Sınav sonucu yapıldığı tarihten itibaren Üniversitemiz Erasmus+ Programı
(Öğrenim ve Staj) başvurularında kullanılmak üzere 2 yıl geçerli olacaktır.

25 Aralık
2018

Yabancı Dil Sınavı Sonuçlarının İlan Edilmesi
- Sonuçların ilanı erasmus.cbu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

25 Aralık
2018
–
31 Ocak
2019

Staj Hareketliliği Online Başvuru Sisteminin Açılması ve Başvuru Yapılması
- Bu tarihler arasında sadece Yabancı Dil Yeterliliğini sağlayabilen
öğrenciler başvurularını app.int.cbu.edu.tr adresinden hesaplarına giriş
yaparak online olarak yapacaktır.
ÖNEMLİ UYARI!
BÖLÜM ERASMUS KOORDİNATÖRÜNE BELGE TESLİMİ YAPMAYAN VE
BELGELERİNİ ONLINE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLEMEYEN
ÖĞRENCİLER PROGRAMDAN KESİNLİKLE FAYDALANAMAZ!

Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi ve İtirazların ve
15 Şubat 2019 hibesiz faydalanmak İsteyenlerden dilekçe alınması ( 20 Şubat 2019 son tarih)
- Sonuçların ilanı erasmus.cbu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

27 Şubat
2019

Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği Giden Öğrenci Oryantasyonu

