
 

 

 

ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 

SEÇİM SÜRECİ 

1.Seçim ve yerleştirme iş ve işlemleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılandırılan 

(erasmusbasvuru.ua.gov.tr) sitesi üzerinden ve çevrimiçi olarak e-devlet kullanıcı adı-şifresi girilerek 

yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan belgelerin, Başvuru Portalının ilgili bölümüne yüklenmesi 

gerekmektedir. 

Gerekli belgeler;  

- Erasmus staj hareketliliği başvuru formu  

-Transkript; Onaylı güncel not döküm belgesi. (E-devlet üzerinden veya Öğrenci İşleri 

Direktörlüğü’nden alınmalıdır.) 

-İngilizce Sınav Sonuç Belgesi; Üniversitemiz tarafından uygulanan yabancı dil sınavına girmek yerine, 

son iki yıl içinde, ÖSYM dönüşüm tablosunda yer alan TOEFL, IBT, PTE Academic, CPE ve CAE 

sınavlarına katılarak asgari YDS 75 puanı karşılığı puan belgesini dilekçe yoluyla sunan öğrencilerin 

sınav puanları da ÖSYM dönüşüm tablosundaki karşılığı göz önünde bulundurularak kabul edilir. 

-Davet Yazısı; Staj yapmak istediğin kuruluştan alınan davet yazısı. Davet yazısı başvuru aşamasında 

sisteme yüklenmek zorunda değildir. Davet yazısı olan öğrencilere +10 puan ekleme yapılacaktır. 

2.Belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da belge yüklemesi yapılamayacaktır. 

 

BAŞVURU KRİTERLERİ 

1.Erasmus+ Değişim Programı, Staj Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin, Beykent Üniversitesi’nde 

bir yükseköğretim programına en az bir akademik dönem süre ile kayıtlı olmuş olmaları 

gerekmektedir. 2022-2023 akademik yılında kaydolmuş öğrenciler (Hazırlık öğrencileri hariç), 

faydalanmak üzere bu programa başvuru yapabilirler. 

2.Erasmus+ Değişim Programı, Staj Hareketliliğine bölümünde staj zorunluluğu olan veya olmayan 

bütün öğrenciler başvurabilir. Ancak, davet mektubu alınan kurumun, öğrenim görülen bölümle 

doğrudan ilgili olması ZORUNLUDUR. 

3.Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin, en az 2.20/4.00 genel akademik ortalamaya sahip olmaları 

gerekmektedir. Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir. Yatay ve 

dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz Beykent Üniversitesi’nde 

bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son 

transkriptte yer alan not ortalaması dikkate alınır. 

4.Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin, en az 2.50/4.00 genel akademik ortalamaya sahip olmaları 

gerekmektedir. Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir. Henüz 
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transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu 

dikkate alınır. 

5.Öğrencilerin yapılacak olan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı’na katılarak başarılı olmaları gerekmektedir. 

6.Yapılan Erasmus+ İngilizce sınavında başarılı olup staj faaliyetinden yararlanma hakkı kazanan 

öğrencilerin, sınav sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren en geç 2 ay (60 gün) içerisinde staj 

yapacakları kurum/kuruluşlardan aldıkları resmi davetiyeyi ibraz etmeleri zorunludur. 

7.Erasmus+ faaliyetinden hiç yararlanmamış öğrencilere öncelik verilmesi amacıyla, daha önce 

Erasmus Hareketlilik faaliyetinden yararlanmış öğrencilerden (hibeli ya da hibesiz) Toplam Akademik 

Puanı (Dil Puanı + Akademik Başarı Düzeyi) üzerinden 10 puan düşürülecektir. 

8.Akademik başarı ve yabancı dil puanlarının ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi  

içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci  

veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce  

yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır. 

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve  

ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır: 

 



 

 

 

9.İsteyen öğrenciler hibe desteği olmadan da programdan faydalanabilir. 

10.Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. 

11.Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce 

(hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş 

öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 

12 ay içinde proje bitiş tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile 

öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.  

12.Başvuru sırasında yaşamış olduğunuz sorunları erasmus@beykent.edu.tr e-posta adresine 

iletebilirsiniz. 

HİBE 

Programla ilişkili ülkelere öğrenci gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı 

yer almaktadır: 

Ülke 
grupları 

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Aylık 
Öğrenci 

Staj Hibesi 
(€) 

1. ve 2. 
Grup 
Program 
Ülkeleri 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Güney Kıbrıs Hollanda, İrlanda, İspanya, 
İsveç,  İtalya, İzlanda, Lihtenştayn,  Lüksemburg, 
Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 

 

750 

3. Grup 
Program 
Ülkeleri 

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

 

600 

 

 

BAŞVURU SÜRECİ:  

2023-2024 öğretim yılında ERASMUS+ staj hareketliliğinden yararlanmak üzere başvuru yapmak 

isteyen öğrenciler, 27 Ocak 2023 tarihinden itibaren duyuruları takip ederek başvurularını ilan 

edilecek sistem üzerinden tamamlayabilirler. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ 

27 Şubat 2023 

İletişim 

erasmus@beykent.edu.tr 
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