
Staj Hareketliliği 
1) Staj hareketliliği ile ilgili ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabilirim? 

Başvuru takvimi, gerekli belgeler gibi ayrıntılı bilgilere ulaşmak için 
http://erasmus.istanbul.edu.tr/  sitesini ziyaret edebilirsiniz. Başvuru kılavuzu için özellikle 
bkz. http://erasmus.istanbul.edu.tr/?p=8644 . İnternet sitesinde yer alan bilgiler dışında 
sorularınız olması halinde, haftaiçi mesai saatlerinde Amfi I yanında yer alan Erasmus 
ofisindeki görevlilere danışabilirsiniz. Sorularınızı e-posta yoluyla yöneltmemeniz rica olunur. 

2) İkinci öğretim öğrencileri ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler Erasmus Staj Hareketliliği 
Programı’ndan faydalanabilirler mi? 
Evet, bu öğrenciler de programdan faydalanabilirler.  

3) Mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler Staj Hareketliliği’nden faydalanabilir mi? 
Mezuniyet aşamasında ki öğrenciler de Erasmus+ Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliğine 
başvurabilirler. (01 Haziran 2015 tarihinden itibaren mezuniyeti takip eden 1 yıl içinde 
Erasmus+ Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanabilir. Ancak bu süre içinde herhangi bir 
öğrenim programına kayıt yaptırılmaması gerekmektedir.) 

4) YL ve doktora programlarına bahar döneminde kayıt yapan öğrenciler hemen başvuru 
yapabilirler mi? 
Yüksek Lisans ve/veya Doktora Programına yeni kayıt olan öğrenciler, mezun oldukları 
öğrenim seviyesine ait mezuniyet AGNO’su ile başvuru yapabilirler. 

5) Erasmus Staj Hareketliliği başvuruları ne zaman yapılmaktadır? Başvuru süreci takvimine 
nasıl ulaşabilirim? 
Başvurular 9-23 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılmaktadır. Başvuru sürecinin ayrıntılı 
takvimine bu linkten ulaşabilirsiniz:      http://erasmus.istanbul.edu.tr/?p=8612    

6) Başvurular nasıl yapılır? 
Başvurular önbaşvuru niteliğindedir. Başvurular elden Fakülte Koordinatörlüğüne 
yapılmalıdır. Başvuru için gerekli belgeleri Amfi I yanındaki Erasmus ofisine teslim 
edebilirsiniz. Ayrıntılar için UAİK Erasmus sayfasındaki duyuruları takip ediniz. 

7) Başvuru esnasında bir belge sunmam gerekir mi? 
Öğrencilerimiz staj faaliyetini gerçekleştirecekleri ülkeyi, faaliyet alanlarını ve olası staj 
yerlerini ön başvuru formlarına yazmaları başvuru sürecinde yeterlidir. Olası staj yerlerinin 
eğitim alanları ile ilgili olması zorunludur.  Staj yapılacak yeri öğrenciler kendileri bulmak 
zorundadırlar. 

8) Yabancı dil sınavı nasıl düzenlenir? 
Yabancı diller sınavı 7 Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından 
düzenlenmektedir. Bu sınavdan 100 üzerinden 55 alan öğrenciler değerlendirmeye alınır. 
Sınav ile ilgili ayrıntılar daha sonra duyurulacaktır. Bunun için UAİK ve Yabancı Diller 
Bölümü’nün sitesini takip ediniz. 

9) Başvuruların değerlendirilmesinde hangi puan esas alınır? 
Erasmus yerleştirmelerinde %50 öğrencinin ağırlıklı not ortalaması, %50 yabancı dil sınavında 
alacağı olduğu not dikkate alınmaktadır. Alttan başarısız ders sahibi olunması Erasmus+  
programına başvuruya engel değildir. Bu şekilde hesaplanacak ortalama notlar üzerinden 
oluşturulacak sıralamaya göre staj hareketliliğine kabul yapılmaktadır. 
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