
                                                                                 

 
 
 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

 

ERASMUS+ KA103 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ EK İLANI 

 

Proje Numarası:  

2020-1-TR01-KA103-084393 

2020-1-TR01-KA103-091035 

2020-1-TR01-KA103-081463 

 
Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Şartları  

 

1) Üniversitemizin kayıtlı ve tam zamanlı öğrencisi olmak (Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin 

gerektirdiği çalışmalarını tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü olduğu 

öngörülen öğrencidir). 

2) Hazırlık öğrencileri ve uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrenciler dışında, üniversitemize 

kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilir. Son sınıf öğrencileri de başvuru yapabilir. Son sınıftaki öğrenciler, 

mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyetini gerçekleştirebilirler. Mezuniyet sonrası 

gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce yapılması gerekir.  

3) Bu ilan, 2020 projelerinden boş kalan kontenjanlara yöneliktir. Dolayısıyla, 31 Mayıs 2023’e kadar staj 

faaliyetinin tamamlanması gerekmektedir.  

4) Önlisans ve Lisans öğrencileri için 2,20; Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için 2,50 veya üstü genel 

not ortalamasına sahip olmak (“2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi” dâhil ortalamaları ile başvuru 

yapılması gerekmektedir). 

5) Başvurular Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır. 

 Ağırlıklı ders ortalaması %50 

 Yabancı dil bilgisi %50 (Yazılı Sınav %75 ve Sözlü Sınav %25). 

Yabancı Dil Puanı olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınav 

sonuçları kullanılacak olup 50 ve üzeri puan alanlar başvuru yapabilir. (Mart 2017, Kasım 2017, 

Mart 2018,  Kasım 2018, Ekim 2019, Ekim 2021 ve Mart 2022 tarihlerinde yapılan sınavlarla 

başvuru yapılabilir).  

Ayrıca ÖSYM’nin kabul ettiği sınav ÖSYM’nin 18.09.2017 Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik 

Yönergesi ve 25.02.2016 tarihinde yayınlamış olduğu Yabancı Dil Sınav Eş değerlikleri kabul 

edilecektir. 

6) Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan verilecektir. Engelli/özel ihtiyaç sahibi 

öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Daha fazla bilgi 

için http://uim.aku.edu.tr/ozel-ihtiyac-destegi/ ziyaret ediniz.  

7) Şehit ve Gazi çocuklarına (durumlarını belgelendirme kaydıyla) +15 puan verilecektir. 

8) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı 

alınmış öğrencilere +10 puan verilecektir. 

9) Daha önce aynı öğrenim seviyesinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) Erasmus+ hareketliliğinden 

(hibeli veya hibesiz) yararlanan öğrencilerden faaliyet başına (öğrenim/staj) toplam Erasmus+ puanından -10 

puan düşülecektir. 

http://uim.aku.edu.tr/ozel-ihtiyac-destegi/


10) Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılan öğrencilerden -10 puan düşülecektir. 

11) Hareketliliğe seçilen öğrenciler Üniversitemiz tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen 

toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmaz ise -5 puan düşülecektir (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması 

halinde uygulanır). 

12) Ulusal Ajans tarafından ülkelere göre belirlenen faaliyetler için aylık hibeler aşağıdaki gibidir.  

Hayat pahalılığına 
göre ülke grupları 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 
Aylık hibe 
miktarları 
(Avro) (€) 

1. ve 2. Grup 
Program Ülkeleri 

Birleşik Krallık, 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, 
Sırbistan, Slovakya, Slovenya 

400 

 

13) İsteyen öğrenciler asil seçildikleri takdirde maddi destekten feragat ederek de (hibesiz) faaliyetten 

faydalanabilir.  

14) Staj hareketliliği süresi, en az 2 aydır. Bu süre, mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin 2 

aydan az olması durumunda, bu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Aynı öğrenci, her bir eğitim-öğretim 

kademesinde öğrenim ve staj hareketliliğinden toplam 12 aya kadar hibe alabilir ve hibe almasa bile 

faaliyetlerden toplam 12 ay yararlanabilir. 

15) Erasmus+ bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, 

zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan personel için rehberlik, karşılama, fiziksel 

erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu 

nedenle zihinsel, fiziksel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan personel misafir olunan kurumun kendi yerel 

personeline sunduğu tüm destek hizmetlerinden yararlanabilir. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine 

başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel 

veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı belirtiniz. Erasmus+ hareketliliğinizle 

ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla 

birlikte; uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, 

refakatçi içerir.  

16) Başvuruların exchangeprogram.aku.edu.tr ve portal.ua.gov.tr (Kariyer Kapısı) adresinden yapılması 

gerekmektedir. Başvuru esnasında sisteme öğrenci belgesi, transkript ve Kabul belgesinin yüklenmesi 

zorunludur. Başvuru yapan öğrenciler başvuru çıktılarını imzaladıktan sonra exchangeprogram.aku.edu.tr 

adresine yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru formunda fotoğraf olması zorunludur. Başvuru formunu doğru 

bir şekilde doldurunuz. Formun çıktısını aldıktan sonra üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://exchangeprogram.aku.edu.tr/
http://exchangeprogram.aku.edu.tr/


 

17) Başvuru Takvimi aşağıda yer almaktadır.  

Başvuru Takvimi 

12 Eylül-2 Ekim 2022 Başvuru çağrısının web sayfasında yayınlanması  

3-20 Ekim 2022 Başvurular (exchangeprogram.aku.edu.tr) ve portal.ua.gov.tr 

24 Ekim 2022  
Programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin web sayfasında 
yayınlanması 

25-27 Ekim 2022 Olası itirazların değerlendirilmesi  

5 Kasım 2022 Oryantasyon 

28 Ekim - 10 Kasım 2022 
Asıl öğrencilerin başvuru işlemleri ve asıl olup vazgeçen öğrencilerin 
feragat dilekçelerinin müdürlüğümüze teslim edilmesi. 

11 - 20 Kasım 2022 Yedek öğrencilerin başvuru işlemleri  

 

Not: Erasmus+ Staj faaliyetine asıl veya yedek öğrencilerin seçilmesinden sonra faaliyetten vazgeçen 

öğrenciler dilekçelerini 10 Kasım 2022 saat: 17:00’a kadar Ulus. İliş. Merkezi’ne teslim etmek zorundadır. 

Asıl olup dilekçe teslim edilmediği takdirde yedek listede yer alan öğrencilerin işlemleri başlatılır. Bu tarihe 

kadar vazgeçme dilekçesini vermeyen ve mücbir bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş 

öğrenciler için öğrencinin sonraki başvurularında toplam puanından -10 puan azaltma uygulanır. Ayrıca yer 

aldığı asıl listeden iptali yapılır. 

18) Erasmus+ öğrenime başvuru için aşağıdaki evrakların PDF formatında başvuru sistemine 

(http://exchangeprogram.aku.edu.tr) eklenmesi gerekmektedir: Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. 

 

 Başvuru Formu (imzalı ve fotoğraflı) (Başvurunuzu tamamladıktan sonra başvuru formu çıktısını 

alabilirsiniz. Başvuru formu çıktısını aldıktan sonra imzalayıp sisteme tekrar yüklemelisiniz.) 

 Güncel Öğrenci Belgesi (imzalı ve mühürlü) (e-devlet sistemi üzerinden barkodlu olarak alınmalı 

ya da fakülte öğrenci işleri ofisinden imzalı ve mühürlü olarak alınmalı/talep edilmeli.) 

 Güncel Transkript (imzalı ve mühürlü) (OBS Sistemi üzerinden örnektir ibareli alınan transkript 

belgeleri kabul edilmeyecektir!) 

 Davetiye/Kabul Yazısı* (Acceptance Letter) (karşı kurumdan alınacak)  

 

*Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Bu 

sebeple staj yapılacak sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. 

 

 

http://exchangeprogram.aku.edu.tr/

