2019-2020 ERASMUS+ PROGRAMI STAJ HAREKETLİLİĞİ AYRINTILI BİLGİ
Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği Nedir?
Staj Hareketlilik Faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki
bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki
bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi
kazanma sürecidir. 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.
Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları
çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu
faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili
sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir.
Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir
firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir
yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve
araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.
Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak
staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir
sektör olmalıdır.
Ne Kadar Süreliğine Faydanılabilir?
Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay
arasında bir süredir. Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son
sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti
gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci
başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hali hazırda ön lisans için ikinci, lisans için
dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda
bulunamaz.
Faaliyet süresi 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir. Üniversitemizce hibe alınarak
yapılabilecek staj süresi minimum 2 ay ile maksimum ise 12 aydır. Lisans öğrencileri dönem
içinde 3 aya kadar staj yapabilirler (Ağustos- Eylül). Henüz yeni mezun lisans/ yüksek lisans /
doktora öğrencileri ise 2 aydan 12 aya kadar staj yapabilmektedirler.

Aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir
eğitim-öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar hibe alabilir.
Uygun Staj Yerleri
Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma
merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer
rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, 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.
İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest
meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü
kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil,
ekonomik faaliyette bulunmasıdır.
Üniversitemiz
Dış
İlişkiler
Web
Sayfasında
bulunan
http://erasmus.osmaniye.edu.tr/index.php adresinden güncel staj tekliflerini araştırıp, staj
arama motorlarını kullanmanız staj arama sürecinde size kolaylık olacaktır.
Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması
halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp ilgili
birimlerinde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Lisansüstü eğitim alıp tez
döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj
kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamındaki faaliyete
başvurmaları gerekmektedir
Kimler Başvurabilir?
✓ Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci,
ikinci, üçüncü kademe de dahil ) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler.
✓ OKÜ’de en az bir dönem öğrenim görmüş;transkripti oluşmuş öğrenciler.
✓ Bu kapsamda lisans ve yüksek lisans kademesinde 1.sınıfta bulunan öğrencilerimizin
ilan tarihi itibariyle transkriptleri oluşmadığından dolayı bu ilanımıza başvurmaları
uygun değildir.
✓ Not Ortalaması; Lisans Öğrencileri İçin en az 2.20
Yüksek Lisans- Doktora öğrencileri için; en 2.50 olmak şartı aranmaktadır.
✓ Yükseköğretim Kurumlarından yeni mezun olanlar stajlara katılabilir. Yeni mezunlar
son eğitim-öğretim yılı süresince kendi Yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli
ve mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp
tamamlamalıdır.
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir:
- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
- AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

- Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi Erasmus Staj Faaliyeti
için uygun değildir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği Hibe Miktarları
Ülke Grupları

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,

500

600

3. Grup
Ülkeleri

Bulgaristan,
Çek
Cumhuriyeti,
Estonya,
Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan,
Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya,
Slovenya, Türkiye

300

400
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Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir.
Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak
amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak
istenmektedir.
Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus
öğrencisi olabilirler. Faaliyetten hibesiz yararlanılmak istediği takdir de öğrenciler yine aynı
başvuru şartlarını taşıması ve seçim sürecini takip etmeleri gerekmektedir.

