
2021-2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI 

Değerli öğrencilerimiz, 

Erasmus+ Programı kapsamında 2021-2022 akademik yılı Staj Hareketliliği çerçevesinde 

Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler, üniversite geneli için belirlenen 

kontenjanlara başvuruda bulunabilirler. Kontenjanlar, Koordinatörlük tarafından belirlenen ve 

hareketlilikten yararlanmaya hak kazanan öğrenciler için tahsis edilecek hibe toplamına göre 

belirlenmiştir.  

Erasmus+ Programı kapsamında staj hareketliliğine başvuru için gereken koşullar ve seçim kriterleri, 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün sayfasında yer alan Erasmus Koordinatörlüğü sayfasındaki “Başvuru 

Koşulları > Staj Hareketliliği (https://www.ardahan.edu.tr/erasmus/?dil=eng&id=47#arubaslik)” 

sayfasında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

ÖNEMLİ TARİHLER 

İlan Tarihi: 16/04/2021 

Son Başvuru Tarihi: 06/05/2021 

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklanma Tarihi: 07/05/2021 

Yabancı Dil Yazılı Sınav Tarihi: 10/05/2021 

Yabancı Dil Mülakat Tarihi: 11/05/2021 

Yabancı Dil Sınavının Sonuç Açıklanma Tarihi: 17/05/2021 

Hareketlilikten Yararlanmaya Hak Kazananların Açıklanma Tarihi: 18/05/2021 

Covid-19 pandemi süreci nedeniyle yabancı dil sınavı online yapılacaktır. Yabancı dil sınavı hem yazılı 

hem de sözlü olarak yapılacaktır. Yazılı sınavdan en az 50 ve üzeri puan alan öğrenciler sözlü mülakata 

katılabilecektir. Yazılı sınavın nihai başarı puanına katkısı %50, sözlü sınavın ise %50’dir. Adayların 

başarılı olabilmesi için yazılı ve sözlü sınavdan nihai olarak en az 50 ve üzeri puan alması 

gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Hareketlilikten faydalanmak isteyenler, ilk olarak, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün sayfasında yer alan 

Erasmus Koordinatörlüğü butonuyla ulaşabilecekleri sayfadaki “Online Başvuru Formu” üzerinden, 

yani  “https://www.ardahan.edu.tr/erasmus/basvuru/giris.aspx” linkinden, başvuru yapacaklardır. 

Başvuru şartlarını sağlayan aday öğrenciler için yukarıda belirtilen tarihte İngilizce sınavı yapılacaktır. 

(Sınavdan muaf sayılmasını sağlayacak sınav puanına sahip aday öğrenciler, bu durumu başvuru 

aşamasında bildirmeli ve bu durumu belgelendirmelidir.) 

ERASMUS ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR 

• Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, 

ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci 

olması 

  

• Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not 

ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması 

• İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif 

akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması 
 

https://www.ardahan.edu.tr/erasmus/?dil=eng&id=47#arubaslik
https://www.ardahan.edu.tr/erasmus/basvuru/giris.aspx


ÖNEMLİ HUSUSLAR 

Başvuru yapmak isteyenlerin üniversitemizin kayıtlı öğrencileri olması gerekir. Tam zamanlı öğrenci 

olma şartı yoktur. 

Hazırlık öğrencileri ve uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrenciler dışında, son sınıf 

öğrencileri de dahil olmak üzere üniversitemize kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilir. Son sınıftaki 

öğrenciler, mezuniyetlerini takip eden 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirebilirler. Mezuniyet 

sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce 

yapılması gerekir. 

Hareketlilikten yararlanmak isteyen öğrenciler, staj yapmak istedikleri kurumu kendileri bulmakla 

yükümlüdür. Ancak bu kurumların üniversitemiz tarafından onaylanması gerekmektedir. Ayrıca, 

bulunan ve üniversitemize teklif edilen kurumda yapılacak staj, öğrencinin kayıtlı olduğu 

bölüme/programa ilişkin olma ve stajyere mesleki düzeyde katkı sağlama şartı gözetilir. Öğrenci 

tarafından bulunup Üniversitemiz tarafından onaylanan kurumlardan davet mektubu talep ve temin 

etmek tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. 

Staj hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanmanız ve hibe almanız, yapacağınız staj programının 

bölümünüz staj komisyonu tarafından kabul edileceği anlamına gelmez; bu sebepten dolayı, staj yapmak 

istediğiniz kurumu seçerken bölümünüzün staj koordinatörüne kesinlikle danışmanız gerekmektedir. 

Stajın zorunlu olduğu programlara kayıtlı olan öğrenciler, önceliklidir. 

Öğrenciler staj yapmayı planladıkları tarihleri üniversitemizin akademik takvimine göre planlamalı ve 

gidiş geliş tarihlerini üniversitemiz akademik takvimine uygun bir şekilde belirlemelidirler. 

Başvuru yapan öğrencilerin puan sıralaması, üniversite genelinde yapılır. 

Staj Hareketliliği en az iki ay (birbirini takip eden 60 gün), en fazla 12 ay sürebilir.  

NOTLAR:  

• Başvuru yapan öğrencilerin disiplin cezası almış olması ve/ya herhangi bir döneme ait alttan 

dersi olması gibi sebepler, öğrenci tarafından bulunan ve kayıtlı olduğu bölümce onaylanan 

kurumun aksi bir şartı olmadığı takdirde, Erasmus+ programı kapsamında staj hareketliliğinden 

faydalanmasına engel teşkil etmez. 

• Bir öğrenci Erasmus+ programı kapsamında öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi 

içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. 

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle 

beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği 

hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus+ programı kapsamında 

öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış 

olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak 

öncelik daha önce Erasmus+ programından yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, 

öğrenim hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj 

hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet 

süresi için hibe ödenmez. 

• Staj öğrenimi göreceğiniz kurumlara gidişlerinizde pandeminin seyri ve ilgili kurumların 

pandemi sürecindeki kararlarının belirleyici olacağını göz önünde bulundurmanız 

gerekmektedir. Yerleştirildiğiniz kurumların istediğiniz zaman dilimi içerisinde sizi kabul 

edemeyebilecekleri hususunu lütfen dikkate alınız. Hareketliliğin gerçekleşmesi, ülkemizdeki 

(YÖK ve Ulusal Ajans) ve diğer program ülkelerindeki ulusal mercilerin bu yöndeki kararlarına 

bağlıdır. Yerleştirilen öğrenciler, karşı kurum tarafından nominasyonları kabul edilinceye kadar 



aday statüsündedir. Bununla birlikte hak kazanılan faaliyetlerin 31/05/2022 tarihine kadar 

tamamlanmak durumunda olduğunu bilgilerinize sunarız. 

 

 

• Tablo-1 Seçim Ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu 
 

Ölçüt Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan7 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi 

kaydıyla) 
+10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere 

 
+10 puan8 

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 

 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 

 

 

 

7 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. 

8 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. 

 

 

 


