
 

 

 

 

                                                 

 

 

 

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ  

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

2020  SÖZLEŞME YILI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 

 

2020 Sözleşme yılı Erasmus KA103 Ulusal Staj Konsorisyum projeleri kapsamında  

üniversitemizin yüksek lisans (tezli veya tezsiz) ve doktora öğrencileri Erasmus Öğrenci Staj 

Hareketliliği (Erasmus 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.  

Erasmus Staj Hareketliliği başvurularında yabancı dil sınav sonucu sunulması 

zorunludur. Sınav sonucu olmayan öğrenciler 13 Ocak 2023’te yapılacak ASÜ Erasmus 

Yabancı Dil sınavına girebilirler.  

Bu ilan 2020 yılı Erasmus KA103 Yükseköğretim Personel ve Öğrenci Hareketliliği 

projesi kapsamında kullanılmayan kontenjanların hibelendirilmesi için yayınlanmaktadır. 

ATSO tarafından yürütülen Orta Anadolu Erasmus Staj Konsorsiyumu ve UNİKOP  Staj 

kontenjanlarını da içermektedir.  

Bu ilanda, belirtilen başvuru tarihlerinde kabul mektubu sunulması şarttır. 

Öğrencilere kabul belgesi sunmaları için ek bir süre verilmeyecektir.  

Üniversitemiz öğrencilerinden Erasmus Staj hareketliliği kapsamında 30 Mayıs 2023’e 

kadar Avrupa’da üniversite/kurum/şirketlerde staj yapmak üzere başvuru yapmak isteyen ve 

başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerimizin başvurularını 18 OCAK 2023 – 17 ŞUBAT 2023 

tarihleri arasında erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresindeki çevrimiçi başvuru sistemi üzerinden 

yapmaları gerekmektedir.  

Staj süresinin minimum 2 ay (60 gün) ve en fazla 3 ay olarak planlanması 

gerekmektedir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik 



 

çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere 

kullanılmaz.  

Bu başvuru ile kazanılan staj Hareketliliği hakkı 30 Mayıs 2023 tarihine kadar 

tamamlanmalıdır.  

 

 

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 yüksek 

lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için en az; 2.50/4.00 olması 

gerekmektedir.  

3. Programdan faydalanmak üzere seçilecek öğrencilerin staj yerini kendileri bulması 

gerekmektedir. Bu konuda Erasmus Ofisi gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri 

yapacaktır. Bu başvuruda Kabul Belgesi sunulması zorunludur.  Değerlendirme kabul 

belgesi sunan öğrenciler arasından yapılacaktır.  

4. 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: 15 

 

Bu başvuru Aksaray Üniversitesinin yararlanıcı olarak yer aldığı 2020 sözleşme yılı Erasmus 

Staj Hareketliliği Ulusal Konsorsiyumunu kapsamındadır. Bu proje süresi içerisinde 

kullanılmayan kontenjanların hibelendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu ilan kapsamında 

enstitülere özel bir kontenjan belirtilmemektedir.  

 

 

 

 

 



 

Başvuruların Değerlendirilmesi: 

 

Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar 

aşağıdaki şekildedir; 

 

 Akademik başarı düzeyi : %50 

 Dil seviyesi   : %50 

 

 

* Sınava başvuran adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yapılacak dil sınavından en az 

50 puan almaları gerekmektedir. 

 

* Erasmus puanı oluşturulmasında; Akademik ortalamanın %50’si ve yabancı dil sınav 

sonucunun % 50’si alınacaktır 

 

 

*YDS, YÖKDİL, TOEFL gibi YÖK tarafından tanınırlığı olan sınavlardan 50 puan ve üzeri puanı 

olan öğrenciler belge ibraz etmeleri durumunda, belgedeki puanı yabancı dil puanı olarak 

kabul edilecektir. YDS ve YÖKDİL gibi sınav türlerinden alınan sonuçlar 5 yıl geçerlidir.  

Yabancı Dil Sınav sonucu olmayan öğrenciler 14 Ocak 2023’te yapılacak ASÜ Erasmus Yabancı 

Dil sınavına girebilirler.  

 

 

* Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus Programı kapsamında öğrenci veya 

staj hareketliliğinden faydalanmış Erasmus puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her 

bir faaliyet için (öğrenim veya staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. Daha 

önceden sınava başvurmuş ve zamanında feragat etmemiş öğrencilerin toplam Erasmus 

puanından 10 puan azaltma uygulanacaktır. 

 

* Şehit ve gazi çocuklarına toplam genel puanına ek olarak +15 puan verilecektir. 

 

 

* Engelli öğrencilere (engellerinin belgelenmesi kaydıyla) toplam genel puanına ek olarak +10 

puan verilecektir. 



 

 

 

* Vatandaşı olunan ülkede hareketlilik gerçekleştirecek olan öğrencilerin toplam puanından 

10 puan azaltma uygulanacaktır. 

 

* 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma 

kararı alınmış öğrencilere +10 puan verilecektir. 

 

 

Başvuru Belgeleri: 

 

Başvurular Çevrimiçi Başvuru Sistemi  üzerinden alınmaktadır.  

Başvuru sırasında Kabul Belgesi sunulması şarttır. Kabul Belgeleri 01 Mart 2023 ile 30 Mayıs 

2023 tarihleri arasındaki en az 2 ay ve en fazla 3 aylık bir süreyi kapsamalıdır.  

 

Erasmus Staj Hareketlilikleri Hibe: 

Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirecekleri staj süreleri için verilecek aylık maddi 

destek miktarı (Avro) ülkelerin yaşam standartlarına göre değişmektedir: 

 

Ülke Grupları Hareketlilikte Gidilen Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim 

1. ve 2. Grup 

Program Ülkeler 

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, 

İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, 

Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, 

Malta, Portekiz, Yunanistan 

600 € 

3. Grup Program 

Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, 

Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, 

Slovenya 

400 € 

 

 

 

 

erasmusbasvuru.ua.gov.tr


 

2020 SÖZLEŞME YILI ERASMUS STAJ KONSORSİYUMLARI BAŞVURU TAKVİMİ  

Tarih Açıklama  

18 Ocak 2023 – 

17 Şubat 2023 

Başvuru başlangıcı 

 

 

Son başvuru tarihi 

Çevrimiçi başvuru 

formunun tamamlanması 

20 Şubat 2023 
Staj Hareketliliği için ASIL ve YEDEK 

öğrencilerin açıklanması 
erasmus.aksaray.edu.tr 

20 Şubat 2023 – 

27 Şubat 2023 
Başvurulara itirazların alınması 

Dilekçe ile Erasmus 

Koordinatörlüğüne 

yapılmalıdır.  

21 Şubat 2023 

Staj Hareketliliği ADAY Öğrencilerine 

Yönelik Online Oryantasyon Eğitimi 

 

Çevrimiçi toplantı bilgileri 

öğrencilerin e-posta 

adresine gönderilecektir.  

01 Mart 2023 
Erasmus Staj Hareketliliği gerekli belgelerin 

sunulması için son tarih 
erasmus.aksaray.edu.tr 

 

İLETİŞİM: 

 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Spor Bilimleri Fakültesi 2. Kat 

Erasmus Staj Hareketliliği Çevrimiçi Başvuru Formu 

 

İrtibat Kişileri; 

Öğr. Gör Uğur KOYUNCU 

0 382 288 38 34 

Eposta:  erasmus@aksaray.edu.tr 

  ugurkoyuncu@aksaray.edu.tr 
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