AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2017 – 2018 YAZ DÖNEMİ ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ
2017-2018 Yaz Döneminde üniversitemizin ön lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencileri Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği (Placement Mobility) kapsamında
AB’ye üye bir ülkede üniversite, işletme veya organizasyonu bünyesinde mesleki
eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma amacıyla öğretim programının
içeriğine uygun staj yapabilme imkanları vardır.
Staj süresi 2 ay olarak planlanması gerekmektedir. Staj faaliyeti belirli bir
öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma
ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj yapmak
üzere başvuru yapmak isteyen ve başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerimizin
başvurularını 24 Şubat 2017 tarihinden itibaren Dış İlişkiler Ofisi’ne (BESYO, Kat: 2)
yapmaları gerekmektedir.
Başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar;
1. Aksaray Üniversitesi bünyesinde bir yüksek öğretim programına kayıtlı tam
zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
2. Başvuruda bulunabilmek için öğrencilerin genel akademik not ortalamasının önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için en az; 2.20/4.00, yüksek
lisans

düzeyinde

öğrenim

gören

öğrenciler

için

en

az;

2.50/4.00

olması

gerekmektedir.
3. Programdan faydalanmaya hak kazanan öğrenciler staj yerini kendileri bulması
gerekmektedir. Programı kazanan öğrencilere staj yeri bulmaları için belirli bir süre
tanınacaktır, söz konusu süre içerisinde staj yapacağı yeri bulamayanları yerine
YEDEK olarak belirlenen adaylara sıra gelecektir.
5. Staj yapılacak kurum öğrencinin öğrenim gördüğü alan ile ilgili olmalıdır. Staj
yapılacak şirket, firma, organizasyon bulma belirli bir zaman gerektiren süreç olduğu
için, öğrencilerin zaman kaybetmeden staj yeri bulma girişimlerine başlamaları
gerekmektedir.

KONTENJAN TABLOSU
Toplam Kontenjan Sayısı: 19
Değerlendirme sonucunda kontenjan ayrılan; Fakülte/ Enstitü/ Y.O/ M.Y.O’lardan başvuru
olmaması durumunda, başvuran adaylar dil sınavından belirlenen 50 puan barajını geçemediği
takdirde veya ASIL olarak kazanan adaylardan belirtilen süre içerisinde staj yeri bulamayan
olması durumunda kontenjanlar öğrenci sayısı bakımından en çok öğrencisi olan akademik
birimden başlamak üzere dağıtılacaktır

AKADEMİK BİRİMLER
Mühendislik Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
İslami İlimler Fakültesi
Veterinerlik Fakültesi
Turizm Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Şereflikoçhisar Uygulamalı Tekn. İşletmecilik Y.O
Sağlık Yüksekokulu
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ortaköy Meslek Yüksekokulu
Şereflikoçhisar Meslek Yüksekokulu
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
Eskil Meslek Yüksekokulu
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Erasmus Başvuru için İzlenmesi Gereken Aşamalar:

1- Başvuru Formu dijital ortamda doldurup çıktısını alınız ve Dış İlişkiler Ofisine
ekteki belgeler ile birlikte teslim ediniz.
Ek Belgeler;
 Öğrenci Belgesi ,
 Güncel Transkript,
 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Başvuruların Değerlendirilmesi:
Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı
puanlar aşağıdaki şekildedir;
 Akademik başarı düzeyi
 Dil seviyesi

: %50
: %50

* Sınava başvuran adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yapılacak dil
sınavından en az 50 puan almaları gerekmektedir.
* Sınava başvuran adaylardan İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği
öğrencilerinin değerlendirmeye alınabilmesi için yapılacak dil sınavından en az 80
puan almaları gerekmektedir.
* Sınav değerlendirmesinde; Akademik ortalamanın %50’si ve müracatlar sonunda
yapılacak olan yabancı dil sınavının % 50’si alınacaktır
*YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL puanı olan öğrenciler belge ibraz etmeleri durumunda,
belgedeki puanı yabancı dil puanı olarak kabul edilecektir.
* Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus Programı kapsamında
öğrenci veya staj hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerin başarı ve yabancı dil
puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim –
staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. Daha önceden sınava baş
vurmuş ve zamanında feragat etmemiş öğrencilerin toplam puanından 10 puan
azaltma uygulanacaktır.
Hibe:
Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirecekleri öğrenim süreleri için
verilecek aylık maddi destek miktarı; Üniversitemizce ikili anlaşma imzalanmış olan
üniversitelerin bulunduğu ülkelerin yaşam standartlarına göre değişmektedir.

ERASMUS TAKVİMİ
Açıklama

Tarih
24 Şubat 2017

Başvuru başlangıcı

15 Mart 2017

Son başvuru tarihi

16 Mart 2017

Erasmus
Yabancı Dil Sınavı

27 Mart 2017

30 Mart 2017

Başvurular Dış İlişkiler Ofisine ilgili dokümanlar
( başvuru formu, öğrenci belgesi ve transkript) ile birlikte
yapılacaktır.
Sınav Saat: 10:00
Yer: Merkezi Derslikler, MD101
Sınavda kimlik kontrolü yapılacağı için öğrencilerin
kimliklerini yanında bulundurmaları gerekmektedir.

Asıl ve yedek
öğrenci listelerinin
açıklanması
Feragat dilekçesinin
verilmesi için son
gün

Başarılı öğrenciler ilan edilecektir.
Gitmekten vazgeçen veya hibe haklarından feragat eden
öğrencilerin haklarından feragat ettiklerine dair bir dilekçe
yazarak Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurulara İlişkin Önemli Not:
-

Öğrencilerimizin başvurularını yapmadan önce mutlaka Erasmus Takvimi’ni incelemiş
olmaları ve takvimde geçen tarihler ve faaliyetlere ilişkin güncel bilgileri Üniversitemiz
web sayfasındaki duyurulardan takip etmeleri gerekmektedir.

İrtibat
Rektörlük
Dış İlişkiler Ofisi
(BESYO, 2. Kat)
İrtibat Kişisi;
Uzm. Koray ÇELİK
0382 288 2897
Uzm. Uğur KOYUNCU
0382 288 2895

Eposta
erasmus@aksaray.edu.tr

