2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ
1. Başvuru Koşulları
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında
kayıtlı öğrenci olmak.
 Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde
(birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam
zamanlı öğrenci olması.
 Lisans veya Yüksek Lisans eğitim kademesinin henüz ilk dönemini tamamlamamış
olan öğrencilerimizin, henüz bir transkript sahibi olmadıkları için bu ilana
başvurmaları uygun değildir.
 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.
Kümülatif akademik not ortalamasının asgari
 Önlisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00,
 Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5/ 4,00 olması gerekmektedir.
 Daha önce Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler de
başvuruda bulunabilir yalnız değerlendirme sürecinde - 10 puan olarak Erasmus Notu
hesaplanacaktır.
 Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus
programından faydalanmasına mani değildir.
2. Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru için Gerekli Belgeler
 Erasmus+ Öğrenci Staj Başvuru Formu (http://intoffice.osmaniye.edu.tr/ adresinden
temin edilebilir). Formu doldurduktan sonra çıktısını alıp (yüksek lisans veya doktora
öğrencisi iseniz ayrıca bir de enstitü koordinatörünüze) imzalatarak Erasmus Ofisi’ne
teslim ediniz.
 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan ya da ilgili Enstitü Müdürlüğü'nden (lisans,
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için) onaylı transkript belgesi.
 Bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır).
(Başvuru Formunun bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur, elle doldurulan
başvuru formları kabul edilmeyecek olup, geçersiz olarak kabul edilecektir)
Tüm başvurular Dış İlişkiler Birimi/ Erasmus Ofisine yapılacaktır.

3. Değerlendirme Kriterleri
 Erasmus Staj Hareketliliği değerlendirme aşamasında; akademik not ortalamasının
% 50'si ile Yabancı Dil Puanının % 50 'si alınır. Bu puanların ortalaması ile Erasmus
Genel Puanı oluşturulur.
 Her bölüm kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.
 Önceki yıl veya yıllarda Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programına seçilmiş olduğu
halde gitmekten vazgeçen öğrenciler olduğu takdirde ilk defa başvuranlara öncelik
tanınacaktır.
(Toplam 100 puan üzerinden)





Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulanması, önceki öğrenim
kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki
hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı
öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Tanıtım Toplantısı; Erasmus+ Staj Hareketliliği Tanıtım Toplantısı ilerleyen bir tarihte,
Rektörlük Büyük Salon’da bir oryantasyon toplantısı şeklinde düzenlenecektir, başvuruda
bulunan ve ilgilenen tüm öğrencilerimiz toplantıya davetlidirler.
Erasmus Yabancı Dil Sınavı Hakkında Önemli Not; Başvuruda belirtildiği gibi tüm
öğrenciler Erasmus+ Dil Sınavı'na girmek zorundadırlar. Erasmus+ Örnek Dil sınavı ve
içeriği hakkında web sayfamızda örnek soruları bulabilirsiniz.
*Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.
**Öğrencilerimizin aynı anda hem Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine hem de Staj
Hareketliliğine başvurmaları mümkündür, yalnız hareketlilik tarihleri arasında sürenin kısıtlı
olmasından dolayı, planlama ve uygulama sürecinde aksaklığa sebep olacağından dolayı ilk
etapta bir hareketliliğe başvurmaları tavsiye edilir.
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