2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ
BAġVURU DUYURUSU
Fırat Üniversitesi 2017-2018 Erasmus+ Staj Hareketliliği için başvuru kriterleri ile tarihleri aşağıda
belirtilmiştir. Temel amaç, öğrencilerin öğrenim programlarına uygun kurumlarda staj yapmalarıdır. Uygun bir
işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya
kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
1-Kimler Başvurabilir:
Fırat Üniversitesi tam zamanlı öğrencisi olup, Ön Lisans,Lisans,Doktora, Yüksek Lisans programlarına kayıtlı tüm
öğrenciler başvuru hakkına sahiptirler. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun
öğrenci mezun olmadan önce (Önlisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması
gerekmektedir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
2-Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
*Öğrenciler başvurularını 20 Mart 2017-10 Nisan 2017 tarihleri arasında Dış İlişkiler Birim Başkanlığı’na şahsen
yapılacaktır. (Yer: Mühendislik kampüsü Dış İlişkiler Birimi, Erasmus+ Ofisi)
3- Öğrenci gönderilebilecek fakülte/bölümlerin isimleri, (tahminî) kontenjan sayısı:
TAHMİNİ STAJ KONTENJANLARI
Staj
Teknoloji Fakültesi
Yazılım Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Metalurji Malzeme Mühendisliği
Diş Hekimliği Fakültesi
Mimarlık Fakültesi (Tüm Bölümler)
Spor Fakültesi (Tüm Bölümler)
Tıp Fakültesi (Tüm Bölümler)
İİBF (Tüm Bölümler)
İletişim Fakültesi (Tüm Bölümler)
Veteriner Fakültesi
Eğitim Fakültesi (Tüm Bölümler)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatı
Coğrafya
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Toplam :

Kontenjan
10
2
2
2
1
1
1
1
12
2
1
1
2
2
2
2
1
1
3
3
3
2
3
2
2
1
1
2
2
2
1
49

*Yukardaki tablolarda belirtilen kontenjanlar dışındaki bölüm öğrencileri de başvurabilirler. Yukarıdaki
kontenjanların kullanılmaması halinde bu öğrenciler ve diğer bölümlerdeki yedekler hak kazanabilecektir.

4-Başvuru Şartları:
i)-Başvurabilmek için gerekli akademik ortalama:
a)Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00
b)İkinci ve üçüncü kademe (yüksek lisans; Üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas )
akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00

öğrencilerinin kümülatif

ii)Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya
üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması.
iii)Staj hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması. (Dönemlik 30 AKTS)
iv)Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyette beraber toplam 12 ay’ı
geçmemesi.
5- Öğrenci sınavdan başarılı olması durumunda staj yapacağı yeri ve kabul yazısını 18 Mayıs 2017 tarihine kadar Dış
İlişkiler Birimine getirmek zorundadır. Aksi durumda öğrenci hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
6- KPDS/ÜDS/YDS (60 Puan), TOEFL (72 Puan) ve PTE (55 Puan) sınavlarından belgesi olanlar başvuru esnasında
sunmaları durumunda bu belgeler sınavı yapacak birim olan Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
değerlendirilecektir.
7- Yabancı dil düzeyinin tespit edilmesinde kullanılacak yöntem:
Uygulanacak yabancı dil sınavı İngilizce olup, sınavı yapmakla görevli birim Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak
belirlenmiştir. Yapılacak sınav B1 düzeyinde olup, öğrencilerin en az 50 puan alması gerekmektedir.
8- Başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler ve formlar:
Başvuruda ekte yayımladığımız başvuru formu ile birlikte öğrencinin ders durumlarını gösteren hem İngilizce ve hem
de Türkçe Transkriptlerini de (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınan Transkriptler geçerli olacaktır.); ekleyerek
Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilmesi gerekmektir.
9- Değerlendirme ölçütleri ve toplam içerisindeki payları:
Yazılı sınavda 50 ve üzeri puan alan öğrencilerin başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
(Toplam 100 puan üzerinden)
Staj Hareketliliği:
Akademik başarı düzeyi : %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi :
%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve Gazi çocuklarına(belgelemek kaydıyla) +15 puan
Not: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 öldürülenlerin 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.
Engelli öğrencilere (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan
Daha önce Yararlanma(hibeli veya hibesiz): -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
*Aynı öğrenim kademesinde daha önce sınava başvurduğu halde mazeretsiz olarak yabancı dil sınavına girmeyenlere:
-5 puan;
Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce
Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden
yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için
(öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.
*Almanca Dilinden sınava girmek isteyen öğrenciler bu durumlarını başvuru formunda belirteceklerdir.

10- Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için verilecek aylık maddi destek miktarı:
Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına
yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya
yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.
Hayat pahalılığına göre
ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

1. Grup Program
Ülkeleri
2. Grup Program
Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya,
Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi,
Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz,
Slovenya, İspanya, Türkiye
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta,
Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

3. Grup Program
Ülkeleri

Aylık Hibe
Öğrenim
(Avro)
600
500

400

11- Sınav 14 Nisan 2017 tarihinde saat 10:15’de Yabancı Diller Yüksek Okulunda yapılacaktır.
12- Staj Süresi:
2 ila 12 ay arasında olabilmektedir. Ancak hibe azlığından ve daha fazla öğrencinin staj hareketliliğinden
faydalanabilmesi için Fırat Üniversitesi her öğrenciye sadece 2 aylık ödeme yapacaktır. 60 günden daha az yapılan
stajlar kabul edilmemekte olup, öğrenciye verilen hibe geri talep edilir.
13- Hangi Kurumlara Gidilebilir:
Öğrenciler öğrenim programlarına uygun kurumlarda staj yapmalıdırlar. Uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri,
yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile
sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:
-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar
-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)
-Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.
14- Öğrenciler staj programlarını 31 Mayıs 2018 tarihine kadar tamamlamak zorundadır.
15- Mezuniyet sonrası staj başvurusu yapacak öğrenciler staj faaliyetlerini mezuniyet tarihini takip eden 12 Ay içinde
tamamlamak zorundadır.
16-Öğrenciler Öğrenim-Staj Hareketliliğinin her iki Sınavına girerek başarılı olanlardan tercih edecekleri hareketliliğe
göre başvuru zamanında başvuru formuna “-10 puan düşürülmesi tarafımca uygundur” ibaresini belirterek
imzalayacaktır.
17-Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuru yapan öğrencilerden; öğrenim hareketliliği sınavında başarılı olanların
notu staj başvurusu için de kabul edilecektir. Bu durumdaki başarılı öğrenciler staj sınavına girmeyebilirler.

Prof.Dr.Sedat SÜNTER
Dış İlişkiler Birimi ve Erasmus
Kurumsal Koordinatörü

