OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ YOL HARİTASI

ERASMUS+ Öğrenci staj hareketliliği için OSTİM Teknik Üniversitesi genel duyuruları ve
Uluslar arası İlişkiler/ERASMUS+ sitesini takip etmelisiniz. ERASMUS+ ile ilgili her türlü haber,
duyuru ve etkinlikler bu sayfada ilan edilmektedir.
ERASMUS+ Öğrenci Staj Hareketliliği başvuruları başlamadan önce, her sen düzenli olarak
organize edilen ERASMUS+ tanıtım toplantılarına katılmalısınız. Bu toplantılara katılarak
gelecek planlarınızı netleştirebilir, sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz.
Akılda tutulması gereken önemli anekdot: Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan
akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri ya da analiz çalışmaları yapmak üzere kullanılamaz. Staj
hareketliliğinden minimum 60 gün süreyle yararlanılabilir. Staj faaliyeti sizin öğrencisi olduğunuz mesleki
eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmenizdir. Staj yapacağınız kurumu bulmak sizin
sorumluluğunuzdadır. Yer bulma konusunda ERASMUS ofisimizden yardım alabilirsiniz. Gönderileceğiniz
ortak bir yükseköğretim kurumu (host institution) veya staj yeri mevcut olmadan, hareketlilik faaliyetine
seçilmek üzere katılamazsınız.
Başvuru tarihleri web sayfamızda duyurulduktan sonra, ilgili tarih aralıklarında başvururken
ERASMUS Koordinatörlüğüne 3 farklı belgeyi teslim etmelisiniz.

Web
sayfamızda
bulabileceğiniz
“Başvuru Formu”

Staj yapacağınız kurumun “Davet
Mektubu” veya “staja kabul
aldığınızı gösterir belge”.

En güncel transkript (önlisans-lisans öğrencileri
için minimum 2.20, lisansüstü öğrenciler için
minimum 2.50 AGNO gereklidir.

Her sene ERASMUS+ Öğrenci Staj Hareketliliği’nden yararlanacak öğrenci sayısı belirlidir. Seçime gire ce k
öğrencilerin sıralamasında adayların AGNO’larının %50’si ve Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak
ERASMUS+ Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’ndan alacakları puanın %50’si alınarak puanları elde edilir.
Aynı öğrenim kademesi (cycle)içinde daha önce faaliyetten yararlananlar ile bir önceki seçim döneminde
hareketlilikten faydalanmaya hak kazandığı halde web sayfasında duyurulan zaman diliminde feragat
etmeyenlerin puanlarından 10 puan eksiltme yapılır.

Puan sıralaması baz alınarak ERASMUS+ Öğrenci Staj Hareketliliği için asil ve yedek liste belirlenir.
Belirlenen listelerde bir hata olduğunu düşünürseniz web sayfasında duyurulan tarih aralıklarında
listelere itiraz edebilirsiniz. Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarının henüz belli olmadığı
durumlarda seçilen öğrenciler aday kategorisindedir. Seçim sonuçları, ancak Merkez hibe dağıtım
sonuçlarını ilan ettikten sonra kesinlik kazanır.

Bu sürecin ardından ERASMUS+ Öğrenci Staj Hareketliliğinden yararlanmaya ve kabul
aldığınız kurumda staj yapmaya hak kazandınız. Şimdi ne yapacaksınız?

Staj yapacağınız kurumun web sayfasını ziyaret etmelisiniz. Web sayfasından ERASMUS+
öğrencilerine sunulan imkanlar, varsa özel koşullar hakkında bilgi almalı ve eğer varsa gerekli
formları (online da olabilir) doldurmalısınız.
Gitmeden önce aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve yazılı adımları takip etmelisiniz.

1. Öğrenim Anlaşması
(Learning Agreement for
Traineeship) 2 Adet Asıl

2. Sağlık Sigortası
Poliçesi ve Sorumluluk
Sigortası Poliçesi.

3. ERASMUS+ Öğrenci Staj
Hareketliliği Hibe Sözleşmesi2 Adet Asıl…….. bank Ostim Şubesinden
EURO hesabı açtırmalısınız.

4. Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) Faaliyet
öncesi ve sonrasında çevrimiçi dil
sınavına tabisiniz. Bu sınav için mail
adresinize davet gönderilmektedir.

Hibe Sözleşmesi, ERASMUS+ değişim öğrencisi olarak alacağınız maddi desteğe
ilişkin olarak imzalanmaktadır. Gitmeden önce toplam tutarın %80’i, döndükten
sonra ise kalan %20’si açtırmış olduğunuz EURO hesabınıza yatırılır.

Zorunlu olan ya da olmayan tüm stajlar için hareketlilik öncesinde web
sayfamızda bulunan Staj Saydırma Formu’nu doldurarak Bölüm
Koordinatörünüze teslim etmelisiniz. Böylelikle hareketliliğiniz öncesinde zorunlu
olan stajların OSTİM Teknik Üniversitesi’nde sayılmasına, olmayanların da
sayılmamasına yönelik Fakülte Yönetim Kurulu Kararı çıkacaktır.

Tüm bu zaman diliminde eş zamanlı olarak gideceğiniz ülkenin Ankara
büyükelçiliği/Konsolosluk web sayfasından, vize için istenen belgeleri ve vize alma
şartlarını bilmelisiniz.

Gideceğiniz kurumdan kabul mektubunuz geldikten sonra pasaport ve vize
işlemleri için

1. Kabul mektubunuzun
sureti

2. Pasaportunuzun ilk iki sayfasının
fotokopisi (taratılıp
erasmus@ostimteknik.edu.tr adresine
online olarak da gönderilebilir)

Pasaport ve vizenizi aldınız. ERASMUS+ Staj hareketliliği için yurtdışına
gittiniz. Şimdi ne olacak?

Öğrenim Anlaşmasında (Learning Agreement for Traineeship) gitmeden önce
belirlediğiniz unsurlarda değişiklik yapmanız gerekiyorsa değişiklik talebinizi
en geç 5 Hafta içinde erasmus@ostimteknik.edu.tr adresine göndermelisiniz.

ERASMUS+ Staj hareketliliğinizi tamamlayarak Türkiye’ye döndüğünüz
tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğüne
teslim etmeniz gereken belgeler:

Katılım Belgesi (Certificate of Attendance): Yurtdışında hangi tarihler
arasında hangi programa devam ettiğinizi gösteren belgedir. Değişimi
gerçekleştirdiğiniz kurumda imzalatıp mühürletmeli ve ERASMUS
Koordinatörlüğüne teslim etmelisiniz.
Öğrenci Değerlendirme Formu (Evaluation of Trainee Form): Gidilen
kurumdaki staj danışmanlarının doldurduğu formdur (Zorunlu stajlar için).
Öğrenim Anlaşmasının After Mobility Formu
OLS Dönüş sınavınızın Sonucunu Gösteren Belge ve Online Öğrenci
Faaliyet Raporu Formu: Dönüş sonrası 2 OLS sınavını tamamladığınızda,
Mobility Tool sisteminden mail adresinize gelen online öğrenci faaliyet
raporunu doldurmalısınız.
Staj Hareketliliği Onay Formu (Zorunlu Stajlar İçin)

ERASMUS + kapsamında staj yaptığınız kurumdan aldığınız Öğrenci
Değerlendirme Formu’nu ve doldurduğunuz Staj Hareketliliği Onay
Formunu imzalayıp gerekli imzaları aldıktan sonra Fakülte Yönetim Kurulu
Kararının çıkabilmesi için Bölüm Koordinatörünüze ulaştırmalısınız.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra hibenizin kalan %20’lik kısmı hesabınıza
yatırılacaktır.
ERASMUS + ile ilgili her sorunuz için erasmus@ostimteknik.edu.tr adresine mail gönderebilir
ya da ERASMUS Koordinatörlüğünü ziyaret edebilirsiniz.

