BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 DÖNEMİ
ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU
BAŞVURU İLE İLGİLİ BİLGİLER
Başvurular 15/04/2021’de başlayıp 03/05/2021 tarihinde mesai sonunda (17:00)
bitecektir.
 Bingöl Üniversitesinde okuyan Önlisans/Lisans/Y.Lisans öğrencileri başvurabilirler.
 Örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Başvuracak öğrencilerin tam zamanlı
öğrenci olması gerekmektedir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda
öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.
 Lisans/Lisansüstü dil hazırlığı veya Bilimsel Hazırlık öğrencileri Erasmus programına
başvuramaz.
 Öğrenciler hibeli, hibesiz olarak Erasmus Staj Hareketliliğine katılabilirler. Bingöl
Üniversitesi tarafından 18/12/2014 tarih ve 2014/19 sayılı Senato Kararı gereğince
bir başvuru döneminde kazanan öğrencilere en az 2 aylık en fazla 3 aylık hibe tahsisi
yapılmaktadır.

 Staj hareketliliği için kontenjanlar http://www.bingol.edu.tr/tr/ogrenci/uluslararasiofis/genel-bilgi adresinden öğrenilebilir.
 MYO, Teknik okullar, Mühendislik Fakültesi öğrencileri ile zorunlu staj faaliyeti
bulunan bölüm öğrencilerinin staj hareketliliği önceliği bulunmaktadır.

STAJ HAREKETLİĞİ NEDİR
 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 kullanılamaz. Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma
programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör,
öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

SEÇİMDE KULLANILAN ASGARİ ŞARTLAR
 Faaliyet süresi, 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde
her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan
sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir.
 Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun 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
tamamlanmış olmalıdır.
 Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma
merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer
kuruluşlar olabilir.
 Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması
halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun
genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir.
Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.
 Erasmus programından hibesiz olarak yararlanmak isteyen öğrenciler hibeli olarak
yararlanmak isteyenlerle aynı koşul ve şartlar tabidirler.

 Başvuru için genel not ortalamasının Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için en az
2.20/4.00 veya 58/100 olması gerekirken; Yüksek Lisans öğrencileri için ise en az
2.50/4.00 veya 65/100 olması gerekir.
 Erasmus Staj Hareketliliği 2020–2021 akademik yılı başvurularını değerlendirmede
kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

o Akademik Başarı Düzeyi : % 50
o Dil Seviyesi

:% 50 (Yazılı %75 Sözlü sınavı %25 oranında etkili

olacaktır)
 Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim
kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya
staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı
toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj
ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE AĞIRLIKLI PUANLARI
Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam
üzerinden)

100

puan

Dil seviyesi

%50 (toplam
üzerinden)

100

puan

Şehit ve gazi çocukla rına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828
Sayılı
Sosyal
Kapsamında haklarında korunma, bakım
alınmış öğrencilere

+10 puan

Hizmetler
Kanunu
veya
barınma ka rarı

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğ e katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için : Yükseköğ retim kurumu
tarafından
hareketlilikle
ilgili
olarak
düzenlenen
toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Era smus’a
tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde
bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

feragat

bildiriminde

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih
ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin
Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim
kademesinde gerçekleştirilen veya öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler
için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi
içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
 Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat
mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak
kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “ -10
puan” azaltma uygulanır.
 Ülkelere göre öğrencilere ödenecek aylık hibe miktarları aşağıdaki gibidir:
Ülke Grupları

1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri

3. Grup Program
Ülkeleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe
Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj
(Avro)

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

500

600

300

400

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

BAŞVURU BELGELERİ VE SEÇİM
 Başvurular ücretsizdir.
 Başvuracak adaylar aşağıda belirtilen formları tam ve eksiksiz olarak Erasmus
Ofisindeki memura teslim etmelidir:
o Başvuru Formu (1 adet)
o İngilizce Öğrenci Belgesi (1 adet)
o İngilizce Transkript Belgesi (1 adet)
o Varsa Dil Belgesi
o

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)

o

Varsa Kabul Mektubu (1 Adet)

 Başvuru yapan öğrenciler İngilizce Transkriptlerini ve Öğrenci Belgelerini
15/04/2021-03/05/2021 tarihleri arasında öğrenci işlerinden talep ederek başvuru
belgelerinin

PDF

çıktıları

ile

birlikte

şahsen

veya

kurumsal

e-mailimiz

(erasmus@bingol.edu.tr) aracılığıyla Erasmus Ofisine ileteceklerdir. LÜTFEN formu
bilgisayar ortamında dolduralım. Form doldurulurken bir hata yapılmışsa bu form
teslimi sırasında belirtilecek, formlar teslim edildikten sonra herhangi bir değişiklik
yapmak mümkün olmayacaktır.
 Bütün adayların başvuruları, Erasmus Ofisi tarafından Bingöl Üniversitesi Uluslararası
Ofisi

web

sayfasında

Yönergesi”ndeki

yayınlanan

kriterlerin

sağlanıp

“Bingöl

Üniversitesi

sağlanmadığını

Erasmus

ölçen

bir

Değişimi
“Uygunluk

Kontrolünden” geçecek, uygun olan adaylar 05/05/2021 tarihinde saat 14:00’da
yapılacak dil sınavına katılabileceklerdir.
 Uygunluk Kontrolünden geçerek dil sınavına girebilecek öğrencilerin listesi
04/05/2021 tarihinde http://www.bingol.edu.tr/tr adresinde yayınlanacaktır.

 Başvuran bütün adayların 05/05/2021 tarihinde yapılacak dil sınavına katılmaları
gerekmektedir. Ya da ÖSYM’nin tanıdığı geçerli bir Dil Sınavı belgesi sunmalıdır.
Öğrenci seçiminde Dil Barajı uygulaması bulunmakta olup detaylar aşağıdaki gibidir:
o Lisans kademesindeki İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü için 70 puan
o Ön Lisans ve Lisans kademesindeki Diğer Bölümler için 60 puan
o Yüksek Lisans kademesi için 70 puandır.
 2020-2021 Dönemi Erasmus Dil Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup
sınavlar online şeklinde yapılacaktır. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ve linkler uygunluk
kontrolünden geçen öğrencilerimize iletilecektir. Online sınav aşağıdaki tarihlerde
yapılacaktır:

Dil Sınavı Takvimi
İngilizce online yazılı sınavı
İngilizce online sözlü sınavı 1. gün
İngilizce online sözlü sınavı 2. gün

Tarih
05.05.2021
06.05.2021
07.05.2021

Saat
14:00
09:00-16:00
09:00-16:00

 Detaylı bilgi Erasmus Fakülte veya Bölüm Koordinatöründen alınabilir.
 Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili itirazlar için
Erasmus ve ilgili Fakülte/Bölüm Erasmus koordinatörleri ile iletişim kurulup
gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilir. Eğer bundan elde
edeceğiniz sonuçtan memnun olmazsanız AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı’na (www.ua.gov.tr) başvurabilirsiniz.

NOT 1: 2020/2021 Eğitim-Öğretim döneminde gidecek olan öğrenci
Kontejanımız öğrenim hareketliliği için en fazla 20 öğrenci şeklinde olacaktır.

NOT 2: Kazanan öğrenciler hareketliliği 01.07.2021-30.04.2022 tarihleri
arasında en az 2 ay en fazla 3 ay şeklinde yapmalıdır.

