ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ
Sık Sorulan Sorular
1-Ne kadar süre ile staj yapabilirim?
Staj hareketliliği faaliyet süresi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2 ile
12 ay arasında bir süredir.
2- Hangi tarihlerde staj yapabilirim?
Staj hareketliliğine başlayabileceğiniz en erken tarih 1 Haziran 2015 ve en geç
bitirebileceğiniz tarih 31 Mayıs 2017’dir.
3-Zorunlu stajım yok, yine de staj hareketliliğinden faydalanabilir miyim?
Evet, müfredatınızda zorunlu staj olsa da olmasa da staj hareketliliğinden faydalanabilirsiniz.
Zorunlu stajı olan program öğrencileri, yurt dışında yapmak istedikleri staj programı ETÜ’de
yapmaları gereken staj programı ile içerik olarak örtüşüyorsa bunu zorunlu stajlarının yerine
saydırabilir.
Zorunlu stajı olmayan öğrencilerin yapmayı planladıkları Erasmus stajı ise gönüllü
kategorisinde değerlendirilecektir.
4- Zorunlu stajlarımı tamamladım, yine de staj hareketliliğinden faydalanabilir miyim?
Evet, yapacağınız stajın içeriği bölümünüz ile uyumlu olduğu sürece staj hareketliliğinden
faydalanabilirsiniz.
5-Derslerimin hepsini verdim, zorunlu stajlarımı tamamladım yine de staj
hareketliliğinden yararlanabilir miyim?
Evet, ders yükünü tamamlamış, mezun olabilecek durumda olan öğrenciler, staj
hareketliliğinden yararlanabilirler. Ancak faaliyeti mezuniyeti takip eden 12 ay içinde
tamamlamalıdırlar.
6- Ne kadar hibe alacağım?
Erasmus+ döneminde staj hareketliliğine ilişkin hibe rakamları aşağıdaki gibidir:
Hayat pahalılığına
göre ülke türleri

1. Grup Program
Ülkeleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj
Hibesi (€)

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,
İsviçre, Birleşik Krallık

600

1

2. Grup Program
Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti,
Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan,
İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz,
Slovenya, İspanya, Türkiye

500

3. Grup Program
Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya,
Litvanya, Malta, Polonya, Romanya,
Slovakya, Makedonya

400

7- Ne zaman hibe alacağım?
Avrupa Komisyonu tarafından hibe talebimizin karşılanma oranına göre aday Erasmus
öğrencilerine hibe tahsisi yapılacaktır. Bu Kabul Mektubu getiren her öğrencinin hibe
alamayacağı anlamına gelmektedir.
Hibe almaya hak kazanan ancak yurtdışına gitmeden önce teslim edilmesi gereken evrakları
Erasmus Ofisi'ne teslim etmeden yurtdışına giden öğrencilerin hibe işlemleri de
bekletilmektedir.
8- Hangi ülkelerde staj yapabilirim?
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya,
Makedonya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya,
Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Avusturya,
Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre*, Birleşik
Krallık
İsviçre’nin Erasmus+ programına katılımı Avrupa Komisyonu tarafından askıya alınmıştır.

9- Nasıl şirket bulacağım?
Yukarıda adı geçen ülkelerdeki işletme, kurum ve kuruluşlar ile e-mail, telefon, posta aracılığı
ile şahsen iletişime geçmeniz gerekmektedir.
Ayrıca Avrupa Komisyonu ve ESN tarafından da desteklenen ErasmusIntern adlı web sayfası
aracılığı ile de staj yeri bulabilirsiniz (http://erasmusintern.org/).
Ek olarak Dış ilişkiler ofisine gelen staj tekliflerini de sizlerle web sitemiz aracılığı ile
paylaşıyor olacağız.
10- Kabul mektubunu nasıl isteyeceğim?
Öncelikle kendinizi ve becerilerinizi kısaca anlatınız ve daha sonra stajyer olmak istediğinizi
ve hangi tarihlerde stajyer olmak istediğinizi belirtiniz. Bu doğrultuda uygun bir pozisyon var
ise kabul mektubu isteyiniz. Kurumun kariyeriniz açısından size katacağı muhtemel
faydalardan ve sizin kariyer planlarınızdan kısaca bahsetmek yararlı olabilir.
Ayrıca kabul mektubu üzerinde mutlaka adınız-soyadınız, staj başlangıç-bitiş tarihi, kısaca
stajın içeriği, kurumdaki staj koordinatörünün (mentor) kaşesi, imzası, kurum mührü ve
kurum iletişim bilgileri yer almalıdır.
11- Staj yapacağım ülkede nerede kalacağım?
Staj yapacağınız kurum veya ETÜ öğrencilere konaklama imkânı sağlamak zorunda değildir.
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Öğrencilerin konaklama ile ilgili çalışmaları kendilerinin yapmaları beklenmektedir. Yine de
staj yapılacak kurum ile görüşülebilir. Öğrenciler gidecekleri şehirlerdeki Üniversitelerin
öğrenci yurtlarında, gençlik misafirhanelerinde veya işletmenin önereceği yerlerde
konaklayabilirler.
12-Hibem hangi hesaba yatacak?
Hibe almaya hak kazanan öğrencilerin gitmeden önce Vakıfbank’da kendi adlarına Euro
hesabı açtırmaları gerekmektedir. Hibeler bu hesap numarasına yatırılacaktır.
13- Hibem Türkiye’deki hesabıma yatacak. Yurt dışında bu parayı nasıl çekeceğim?
Yurtdışından para çekimi hususunda gerekli bilgiyi bankalardan elde edebilirsiniz.
14- Tüm staj sürem için hibe alabilir miyim?
Yükseköğretim kurumu olarak her yıl hibe talebinde bulunmaktayız. Ancak kaç öğrenciye ne
kadar süre ile hibe verebileceğimiz bu talebin karşılanma oranı ile ilgilidir. Dolayısıyla tüm
süre için hibe alamayabilirsiniz.
15- Daha önce eğitim hareketliliği kapsamında hibe aldım? Staj için tekrar alabilir
miyim?
Evet, ancak her eğitim kademesinde (ön lisans, lisans, yükseklisans, doktora) her öğrenci en
fazla 12 ay hibe alabildiğinden, daha önce aldığınız hibe toplamdan düşürülerek
hesaplanacaktır.
Yani daha önce lisans derecesinde 6 aylık hibe alan bir öğrenci hareketliliğin türüne
bakılmaksızın 6 ay daha hibe alabilir.
16- Pasaport-vize işlemlerimi nasıl yapacağım?
Gideceğiniz ülkenin konsolosluğunun web sayfasını inceleyerek veya telefonla iletişim
kurarak vize başvurusu için ne gibi belgeler ve evraklar istendiği not edilmeli ve vize
işlemlerine başlanmalıdır.
a) Vize başvurusu için bazı ülkeler randevu sistemi ile çalışmaktadır. Bu nedenle başvuru
prosedürü iyi öğrenilmelidir ve bu doğrultuda başvuru yapılmalıdır.
b) Bazı konsolosluklar aynı zamanda ailenizin maddi olanaklarını gösteren (maaş belgesi /
tapu, maaş bordrosu, vs) belgeleri de ayrıca isteyebilmektedirler.
c) Gereken tüm belgeler ile vize randevunuza zamanında gitmeniz gerekmektedir.
17- Harçsız Pasaport almak için ne yapmalıyım?
Dış İlişkiler Ofisine gelerek Harçsız Pasaport Yazısı istemelisiniz ve bu yazı ile birlikte Vergi
Dairesine giderek gereken işlemleri yerine getirmelisiniz.
18- Yeşil Pasaportum var, yine de vize almam gerekli mi?
Yeşil pasaport size 3 ay yurt dışında turist olarak kalma hakkı vermektedir. Ancak sizler
öğrenci olarak gideceğiniz ülkede 3 aydan uzun kalmak durumunda olabilirsiniz ve bu
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durumda oturum izni de almanız gerekecektir. Ayrıca staj nedeniyle çalışma vizesi de
istenebilir, Bu nedenlerden dolayı normal öğrenci pasaportu almanız tavsiye edilmektedir.
19-Vize başvurusu için Dış İlişkiler ofisinden almam gereken evrak var mı?
Evet, Dış İlişkiler ofisi web sayfasında yer alan Teyit Belgesinden 5 adet elektronik ortamda
doldurarak Dış İlişkiler ofisine getirip Erasmus öğrencisi olduğunuzu ve hibeli iseniz hibe
alacağınızı teyit eden belgeyi alabilirsiniz.
20-Belirtilen son tarihe kadar Kabul mektubu alamazsam ne olur? Daha sonra da
getirebilir miyim?
Hayır, daha sonra kabul etmemiz mümkün değil. Nihai öğrenci seçimi staj yeri bulan
öğrenciler arasından yapılması gerektiğinden son tarihe kadar kabul mektubu getirmeyen
öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılır.
21- Kabul mektubu aldım ancak çeşitli nedenlerle kabul mektubu üzerinde yazan
tarihlerde gidemedim, daha sonra gidebilir miyim?
Hayır, öğrenciler, kabul mektubu üzerinde belirtilen tarih aralığında gitmedikleri takdirde
haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
22- Hangi kurumlarda staj yapabilirim?
Misafir olunan kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:
*ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya
*İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir
kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:
*Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal
girişimler de dâhil)
*Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
*Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak
veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
*Araştırma enstitüsü
*Vakıf
*Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası
eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi
dâhil)
*Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK (Sivil Toplum Kuruluşu)
*Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar
ECHE sahibi olmayan üniversiteler, Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları, AB
programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar, Misafir olunan ülkedeki ulusal
diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi) staj hareketliliği için uygun
değil dir.
Farklı sorularınız için :

ETÜ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
erasmus@erzurum.edu.tr
0442 281 25 27
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