SIKÇA SORULAN SORULAR
STAJ YAPACAĞIMIZ KURUM İLE KENDİ KURUMUMUZ ARASINDA İKİLİ ANLAŞMA YAPMA
ZORUNLULUGU VAR MIDIR?
Staj Hareketliliğinde kurumlar arası ikili anlaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.
STAJ YAPACAĞIMIZ KURUM/KURULUŞUN KAMUYA AİT VEYA ÖZEL OLMASININ ÖNEMİ VAR MIDIR?
Staj kurumunuz/kuruluşunuz, kamuya ait veya özel olabilmektedir.
STAJ YAPILACAK KURUM KİM TARAFINDAN BULUNMAKTADIR?
Öğrencilerimiz staj yapacakları kurumları kendileri bulmaktadırlar.
BİRİNCİ SINIF ÖGRENCİLERİ PROGRAMDAN YARARLANABİLİRLER Mİ?
Bölümünüzün, yapılan stajı tanıması kaydıyla, birinci sınıfın sonunda programdan
yararlanabilirsiniz.
ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİNDEN HİBELİ OLARAK BİR KEZ Mİ YARARLANABİLİRİZ?
Zorunlu staj olması şartı ile Enstitümüzde bir öğrencinin tekrar hibeli gitmek üzere başvuru yapması
mümkündür.
Ancak, Erasmus Hareketliliklerinizin toplam süresi 12 ayı geçmemelidir.
Ayrıca, daha önce yapılan her bir Erasmus hareketliliği (staj ya da öğrenim) için 10 ar puan
kırılmaktadır.
ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNDEN YARARLANMIŞ BİR ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİNE
BAŞVURABİLİR Mİ?
Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılan öğrenciler, Staj Hareketliliğine de başvurabilirler. Ancak, Staj
Başarı Puanı hesaplanırken hibeli veya hibesiz olarak daha önce yapılan her bir Erasmus hareketliliği
(staj ya da öğrenim) için 10 ar puan kırılmaktadır.
Erasmus Hareketliliklerinizin toplam süresi 12 ayı geçmemelidir.
AYNI BAŞVURU DÖNEMİNDE HEM ÖĞRENİM HEM DE STAJ HAREKETLİLİĞİNE BAŞVURMAK
MÜMKÜN MÜDÜR?
Gerekli başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, hem staj hem de öğrenim hareketliliğine
başvurabilirler.
Hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvuran bir öğrenci kendi seçimi doğrultusunda ‐
10 puanın hangi faaliyette uygulanacağına karar verebilir. Ancak söz konusu durumla ilgili başvuru
formunda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Erasmus Hareketliliklerinin toplam süresi 12 ayı geçmemelidir.

STAJIMIN ASGARİ SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN DÖNERSEM HİBE HAKKIMI KAYBEDER MİYİM?
Erasmus Staj Hareketliliği en az 2 ay olmalıdır. Öğrencilerimiz zorunlu nedenler olmaksızın süre
indirimine gidemezler.
Zorunlu nedenler yüzünden staj faaliyetini tamamlamadan dönen hibeli öğrencilerimizin zorunlu
gerekçelerini belgelendirmeleri ve söz konusu gerekçenin Ulusal Ajans tarafından zorunlu kabul
edilmesi şartı ile kendilerine yalnızca yurt dışında staj yaptıkları süreye karşılık gelen hibe miktarı
ödenir.
Öğrenci staj programını zorunlu bir nedene dayandırmaksızın tamamlamadı ise öğrenciye herhangi bir
hibe ödemesi yapılmaz, ödeme yapılmış ise verilen miktarın tümü öğrenciden istenir. Bu durumda
öğrenci tekrar Erasmus Programından faydalanamaz.
Hangi durumların zorunlu dönüş nedeni olarak değerlendirileceği ile ilgili karar Ulusal Ajans tarafından
verilir. Öğrenciyi staja gönderen yükseköğretim kurumlarının, Ulusal Ajans’ın çizdiği çerçeveye bağlı
olarak sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapma
hakkı bulunmaktadır.

