KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ B İ L G İ P A K E T İ
Staj Hareketliliği Nedir?
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj
yapmasıdır. “Staj (yerleştirme)”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme
veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma
sürecidir. Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik
çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere
kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş
deneyimi elde etmesidir.
Kimler Staj Faaliyetinden Yararlanabilir, Asgari Şartlar Nelerdir?
1- Öğrencinin KMÜ bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans,
yüksek lisans veya doktora) öğrenci olması
2-

a-) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari
2.20/4.00 olması

b-) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari
2.50/4.00 olması
3- Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma şartı
aranmaz. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları
dikkate alınır.
4- Son sınıflarında olup bütün kredi ve yükümlülüklerini tamamlayarak mezun durumuna gelen
öğrenciler, üniversitelerinden ilişiklerini kestirmeseler ve/veya mezuniyet belgelerini
almasalar dahi mezun kabul edileceklerinden Erasmus staj faaliyetinden yararlanamazlar.
Stajın zorunlu olması durumunda, son sınıflarında olan henüz zorunlu stajlarını yapmamış
öğrenciler, zorunlu stajlarını Erasmus kapsamında gerçekleştirebilirler.

Staj Hareketliliğinden zorunlu stajı olanlar mı faydalanabilir?
Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Zorunlu stajı
olmasa bile öğrenci bölümünün onay vermesi halinde Erasmus Programı ile staj yapabilir.
Staj yapılacak yerin okuduğumuz bölümle ilgili olması gerekir mi?
Evet. Staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir
sektör olmalıdır. Örneğin otomotiv bölümü öğrencisinin gıda laboratuarında staj yapması uygun
değildir.
Staj süresi ne kadar?

Staj faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında
bir süredir, Meslek Yüksekokulu öğrencileri için asgari süre 2 aydan başlar 12 aya kadar
sürer ancak bütçe kısıtı ve mevcut eğitim dönemleri de dikkate alındığında staj faaliyetinin
3 ayı aşması pek olası değildir.

STAJ YAPILMASI UYGUN YERLER
Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve
işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, 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.
Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde,
yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel
idaresine yönelik birimlerde çalışma deneyimi elde edileceğinden, söz konusu kurum üniversite
olarak değerlendirilmemektedir ve kurumun Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı
aranmaz.
STAJ FAALİYETİ İÇİN UYGUN OLMAYAN YERLER
-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik
konsolosluk gibi
Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir.
Staj için bölümümüzün ikili anlaşması olması gerekir mi?
Hayır. İkili anlaşma olmasına gerek yok. Avrupa Birliği Üyesi herhangi bir ülkede
işletme tanıma uygun ve bölümünüzle alakalı bir yerde staj yapabilirsiniz.
Staj yerini Üniversite mi buluyor?
Staj yerini öğrenci kendi ayarlar, bu konuda üniversitemizin veya Erasmus Kurum
Koordinatörlüğünün bir sorumluluğu yoktur. Ancak öğrencinin staj yeri bulmasında
koordinatörlüğümüz öğrencilere yardım edebilir.
Daha önce öğrenim hareketliliği ile Erasmus Programından faydalananlar staj
hareketliliğinden faydalanabilir mi?
Evet faydalanabilir.
STAJ YERİ İÇİN
1- Üniversitemizin Erasmus İkili Anlaşması olan üniversitelerle yazışabilir, bu
üniversitelerin idari kısımlarında , uluslar arası ilişkiler veya erasmus ofislerinde staj
yapabilirsiniz. Bu konuda koordinatörlüğümüzden destek alabilirsiniz.
2- İİBF öğrencileri İşletme Bölümü Arş. Gör. Fuat EROL Hoca İle irtibata geçebilir.
3- İspanya’da staj yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki linkten Erdem Bey ile irtibata
geçebilir.
http://www.nureler.com/contacto_tr.php
4- www.erasmusum.com forum sitesinde araştırma yapabilirsiniz.
5- http://www.uib.anadolu.edu.tr/degisim/erasmusstaj/ekler/turk.girisimci.orgutleri.xls
Adresinden Türk Girişimci Örgütleri ile bağlantı kurabilirsiniz.
6- http://www.globalplacement.com/ adresinden araştırma yapabilirsiniz.
7- Malta ve Macaristan’da staj yapmak için
http://erasmusstajibul.com

ve

Staj yaz döneminde mi yapılıyor?
Staj faaliyeti öğrencinin okuduğu bölümün ve bölüm koordinatörün onayına bağlıdır,
stajın yaz döneminde yapılması şart olmamakla birlikte öğrencinin zorunlu stajı
olmadığı takdirde yaz döneminde yapması daha uygun olmaktadır.
HİBELER:
3 aydan kısa hareketlilik süreleri
3 ay ve üzerinde
için seyahat ve vize ücreti hariç hareketlilik süresi için

Ülkeler

İki tam aylık
hibe (€)*

İlave hafta hibe
miktarı (€)*

Aylık hibe miktarı (€)

Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Güney Kıbrıs Rum K.
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovak Cumhuriyeti
Slovenya
Yunanistan

680
762
717
450
603
962
542
856
832
600
746
963
782
701
850
763
533
520
717
568
589
552
610
499
573
642
680

85
95
90
56
75
120
68
107
104
75
93
120
98
88
106
95
67
65
90
71
74
69
76
62
72
80
85

425
476
448
281
377
601
339
535
520
375
466
602
489
438
531
477
333
325
448
355
368
345
381
312
358
401
425

Asgâri 3 tam ay süren faaliyetlerde Erasmus hibe miktarı, faaliyet gerçekleştirilen süre (ay) ile
gidilen ülke için yukarda belirtilen aylık hibe miktarının çarpılması ile hesap edilir.
Kısa dönem meslek yüksekokulu öğrencilerinin 3 tam ay’dan kısa süren staj faaliyetlerinde, 2
aylık hibe hesabına ek olarak, ilave haftalık hibe hesabı yapılır. Öğrencilere ek olarak vize ve
gerçekleşen yurtdışı seyahati bedelinin (bağlantılı ve aktarmalı seyahatler dahil) %75’i ayrıca
ödenir.
Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrencilere haftalık hibe hesaplaması
ve vize ve seyahat için ayrı ödeme yapılmaz. Bu öğrenciler mücbir sebeplerle asgâri sürelerin
altında kalsalar dahi, 3 aylık ortalama hibeler uygulanır ve seyahat/vize ücreti ödenmez.

Öğrenci Seçim İşlemi
Seçim işlemi, Kooordinatörlük kordinasyonunda konu ile ilgili öğretim elemanlarından
oluşan bir komisyon tarafından başvuru yapan adaylar arasından Ulusal Ajans tarafından
belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
Başvurusu geçerli olan öğrencilere yabancı dil (İNGİLİZCE) sınavı yapılacak ve her öğrenci
için aşağıda verilen formüle göre Genel Başarı Puanı (GBP) hesaplanacaktır. Her Bölüm için
yapılan başvurular kendi içinde değerlendirilecektir.
GBP= (Not Ort x % 55) + (Y.Dil Sınav Notu x % 45)*

