
2016 – 2017 Erasmus Staj Hareketliliği Başvuruları 
(1 Şubat 2016 – 26 Şubat 2016) 

 
Lütfen başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz. 

	

2016 –2017 Akademik yılında Erasmus staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin 
başvuruları 1 Şubat-26 Şubat 2016 tarihleri arasında alınacaktır. 2016-2017 akademik yılında 
yapılacak olan öğrenci seçimlerine, yabancı uyruklu öğrencilerimiz de uyruklarına ve daimi oturma 
izni sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla katılabilirler. 

Daha önce Erasmus öğrenim ya da staj hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerimiz lisans, yüksek 
lisans ve doktora kademelerinde her bir kademe için faaliyetten toplam faydalanma süresi 12 ayı 
geçmeyecek şekilde tekrar hareketlilikten faydalanabilirler. 2. kez faaliyete katılmak isteyen 
öğrencilerimiz faaliyetten faydalanmamış öğrencilerle aynı seçim kriterlerine tabi olacaklardır. 
Örneğin lisans öğrenimi sırasında bir kez Erasmustan faydalanmış ve 6 aylık değişim yapmış bir 
öğrenci lisans öğreniminde diğer gerekli şartları sağlamak koşuluyla tekrar başvuru yapabilir ve 6 
ay daha değişim gerçekleştirebilir.Ancak aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans/yüksek 
lisans/doktora) birden fazla kez yararlanmak üzere başvuran öğrencilerin 
değerlendirilmesi toplam puanlarından 10 puan düşürülerek yapılacaktır. Buna ek olarak: 

1.    Faaliyet süresi her bir eğitim kademesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) için en az 
2 ay ve en fazla 12 aydır.	

2.    Mezun durumundaki son sınıf öğrencileri, mezun olduktan sonraki 12 ay 
içerisinde faaliyetten faydalanabilir.	

3.    Bir öğrenci her bir eğitim kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) ayrı 
ayrı olmak üzere en fazla 12 ay Erasmus programından hibeli olarak faydalanma hakkına 
sahiptir.	

 

 Başvurmak için  
• Lütfen 1-26 Şubat 2016 tarihleri arasında kendi kullanıcı adı ve şifrenizle gireceğiniz öğrenci 
bilgi sistemi üzerindeki başvuru formunu tüm bilgileriniz doğru olacak şekilde dikkatlice 
doldurunuz. 
• Başvurunuzu yaparken genel not ortalamanızın yukarıda belirtilen GNO kriterine uyup 
uymadığına dikkat ediniz. Başvuruda 2015-2016 güz dönemi ortalaması değil genel not 
ortalamanız dikkate alınmaktadır. 
• Başvuru formunu dikkatlice doldurduktan ve bilgilerinizi kontrol ettikten sonra online olarak 
başvurunuzu tamamlayınız.  

 
Başvuru Koşulları:	
  
1. 	 	 Öğrenci bilgi sistemi üzerinden belirtilen tarihlerde başvuru yapan öğrencilerimizin 

başvuruları öğrenim kademesi için belirlenen genel not ortalamasına uygun olması halinde 
(önlisans/lisans:2.20/4.00 yüksek lisans/doktora: 2.50/4.00) geçerli olacaktır.	
Sözü edilen minimum ortalamalar elde ediliyorsa, alttan dersin bulunması öğrencinin 
Erasmus'a başvurması için engel değildir. Öğrenci bilgi sistemi üzerinde başvurusunu 
tamamlayan öğrencinin birimimize geçen yıl olduğu gibi başvuru formu ve 
transkript teslim etmesine gerek yoktur.  
	
 	



3. Staj faaliyetinde öğrencilerin programdan faydalanabilmeleri için en az 2.sınıfta olmaları şartı 
aranmaz. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları 
dikkate alınır. 

 
4. Yapılacak olan seçim 2016-2017 akademik yılı güz ve bahar döneminde değişiklik 

yapmak isteyen öğrenciler için geçerli olacaktır.  
 	

5. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine!	
27.09.2013 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın almış olduğu karara 
göre; yalnızca Dönem IV ve Dönem V öğrencileri Erasmus Staj Hareketliliği’ne başvuruda 
bulunabilir. 
	

6. Başvuran tüm öğrencilerimiz ayrıca bir çağrı beklemeksizin, başvuruda tercih ettikleri 
üniversitelerin Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim diline göre (2016-2017 akademik 
yılında kullanılacak kurumlararası anlaşma verileri ve eğitim dillerine ilişikin bilgi web 
sitemizde yayınlanacaktır) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan uygun dil 
sınavına gireceklerdir. Başvuracağınız kurumların eğitim dilleri konusunda kurumlararası 
anlaşma metnine bakabilir  ya da bölüm koordinatörünüzden bilgi alabilirsiniz. Tercih edilen 
kurumlar ile ilgili anlaşma metni üzerinde yer alan ek koşullar ve/veya dil kriterlerini bilmek 
ve sağlamak öğrencinin sorumluluğundadır.	

Başvuran tüm öğrencilerimiz ayrıca bir çağrı beklemeksizin, aşağıda detayları belirtilen yabancı 
dil sınavlarına girmek zorundadırlar:	
 	

 

Tarih Sınav Yer Saat 

08 Mart 
2016 İngilizce Umuttepe Yerleşkesi 

YDYO 13.00 

09 Mart 
2016 Almanca Umuttepe Yerleşkesi 

YDYO 13.00 

09 Mart 
2016 Fransızca Umuttepe Yerleşkesi 

YDYO 13.00 

 
	

Yer, gün ve saatlerde olabilecek değişiklikler için lütfen web sayfamızı düzenli olarak 
kontrol ediniz. 
 
Erasmus öğrenci seçiminde YDS,ÜDS,KPDS gibi dil sonuç belgeleri de kabul 
edilmeyecektir. Başvuran tüm öğrencilerimizin YDYO’nun yapacağı sınavlara girmesi 
zorunludur. 
	
2016 – 2017 Akademik Yılı yabancı dil sınavı geçme notu aşağıdaki gibidir:	
 	

Fakülte Öğrencileri için:	 Meslek Yüksekokulu Öğrencileri için:	

KOÜ YDYO Sınavı: 60	 KOÜ YDYO Sınavı: 50	

 	
 
 



Başvuru belgeleri:	
 	
2016 – 2017 Dönemi Staj Hareketliliği başvuruları ÖBS üzerinden alınacaktır. Bu sayfayı 
dikkatli bir şekilde okuduktan sonra on-line başvuru yapan öğrenciler başvuru tarihleri arasında 
aşağıdaki belgeleri EKSİKSİZ OLARAK Birimimize teslim etmelidir. Aksi halde başvuruları 
dikkate alınmayacaktır.	
 	
  	
1. Bireysel olarak yapılan anlaşmalar için staj yapılacak kurumdan alınan onay 

belgesi  (Company Confirmation ve Davet Mektubu )	
	
2. Bölümlerden alınacak olan Üniversite Onayı ( University Confirmation)	

     *Gerekli belgeler için bknz. :  http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?sgerekli=Belge	
 	
5.      2016 – 2017 Erasmus Staj Hareketliliği’ne başvurmak isteyen; ancak Erasmus Öğrenim 

Hareketliliği nedeni ile yurt dışında öğrenimlerine devam etmekte olan Erasmus 
öğrencilerimiz 8 Mart – 9 Mart 2016’de Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı dil sınava 
katılamayacaklarından ötürü KPDS \ ÜDS\ YDS belgeleri ile başvuru yapabilir.	

 	

Fakülte Öğrencileri için:	 Meslek Yüksekokulu Öğrencileri için:	

KPDS\ÜDS\YDS: 60	 KPDS\ÜDS\YDS: 50	
 	
 	
 	
 	
Seçim Kriterleri:	
  
Seçim sürecinde öğrencinin akademik başarı düzeyinin %50'si ile yapılan yabancı dil sınavından 
aldığı puanın %50'si toplanır ve elde edilen sonuca göre öğrenci sıralaması yapılır.  
 
Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, 
Merkez (Ulusal Ajans) tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate 
alınarak hesaplanacaktır. 

 
Ancak 2016 – 2017 Akademik Yılı için gerekli olan hibe miktarı henüz belli olmadığından 
Birimimiz tarafından her Fakülte ve Yüksekokul için 3 kişilik kontenjan sınırlamasına 
gidilecektir. Öğrenciler başarı sırasına göre bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Hibenin 
öngörülenden fazla ya da eksik gelmesi durumunda kontenjan sayısında değişiklik yapılabilir. 
 
2016-2017 akademik yılı staj hareketliliği başvuru süreci çalışma takvimine lütfen 
http://int.kocaeli.edu.tr  adresinden göz atınız. 

 
  ➜  2016 – 2017 Uygulama El Kitabı henüz Ulusal Ajans tarafından yayınlanmadığı için 

hareketliliğin seçim şartları ve ülkelere göre belirlenen ulusal hibe miktarları ile ilgili 
değişiklikler olabilir. Bu nedenle sayfamızı düzenli olarak takip etmenizi öneririz!	

 	
 ➜	Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencinin, süreç boyunca üzerine düşen 

sorumlulukları yerine getirmediği ya da staj süresinin bitiminde eksik belgesi 
olduğu tespit edildiği takdirde hak ettiği toplam hibenin %20’si ödenmez.	

  
 



DİKKAT! Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından 
sağlanmaktadır. 2016-2017 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı 
yaklaşık olarak Haziran-Temmuz 2016 tarihlerinde netleşecektir. Ulusal Ajans tarafından 
Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus hibesi tahsis 
edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus hibesi belli olana 
kadar hiçbir öğrenciye hibeli öğrenci olacağı garantisini sunmamaktadır.  
 

	
 
	

 
 
	

	


