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HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

AB OFİSİ ERASMUS+ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 
2018-2019 ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ  DUYURUSU 

                                       
Kontenjan: Fakülte ve Yüksekokulların tüm bölümleri için 15 olarak belirlenmiştir. 
Koşullar; 

1-Yukarıda belirtilen bölümlerden kontenjanlar dahilinde AB üyesi ülkelere Staj için öğrenci 

gönderilecektir. Öğrenciler staj yerlerini bölüm koordinatörüyle yardımlaşarak kendileri bularak kabul 

mektubu getireceklerdir. 

2- Başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri:  16 Ekim 2018– 30 Ekim 2018 

3- Başvurabilmek için gerekli akademik ortalama ve varsa yabancı dil sınırı: Lisans öğrencileri için 

2,20, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2,50’dir. Genel not ortalamasının % 50’si ve yapılacak 

Genel Yabancı Dil Bilgisi sınavında 50 barajını aşanlar başarılı kabul edilecek ve aldıkları puanın % 50’i 

seçilmeye esas başarı puanına katkıda bulunacaktır. YDS, KPDS, YÖKDİL, ÜDS ve TIPDİL sınavlarından 

50 puan ve üzeri alanlar isterlerse yabancı dil sınavından muaf olurlar. 

4- Başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler ve formlar: Ekte verilen başvuru formu, transkript, varsa 

dil yeterliliğini gösterir belge, niyet mektubu(ne amaçla gittiğini belirten İngilizce ve Türkçe mektup)  

5- İsteyen öğrencilerin maddi destekten feragat edebileceği: Maddi destek istemeyen aday öğrenciler bu 

hususu beyan etmelidirler( başvuru formunda ilgili bölüm doldurulacak). 

6-Asgari süresi(2 ay) altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrenci 

sıfır hibeli olarak kabul edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz. 

7-Engelli öğrencilere belgelendirmeleri koşuluyla ek 10 puan uygulanacaktır. 

8-Şehit ve gazi çocuklarına (Toplam puana artı 15 puan eklenecektir.) 

9-Faaliyet 30 EYLÜL 2019 tarihinden önce tamamlanmış olmalıdır. 

NOT: Gerekli şartları taşıyan istekli öğrencilerimizin aşağıda belirtilen tarihler arasında gerekli bilgi 

ve belgelerle birlikte Bölüm/Fakülte koordinatörlerine başvurmaları gerekmektedir. 

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü ve bölüm koordinatörleri 31/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar başvuruları 

tutanak karşılığında AB Ofisine teslim edeceklerdir. 
 

 

BAŞVURU ve SINAV TAKVİMİ 

 

 

 

Duyuru Süresi 

24 Eylül 2018 – 15 Ekim 2018 

 

Başvuru Süresi 

16 Ekim 2018 – 30 Ekim  2018 

( Enstitü ,Fakülte/Bölüm ve Yüksekokul Koordinatörlükleri) 

 

Başvuruları kabul edilerek, Yabancı dil  sınavına girecek olan öğrencilerin belirlenmesi  

ve ilan edilmesi. 

 

1 Kasım 2018 

(Üniversite Web Sayfası ile Fakülte ve Enstitü Panolarında) 

Yabancı dil  sınavının yapılması. 

Yabancı dil sınav yeri ve tarihi : Başvuruların değerlendirilmesinin akabinde duyurulacaktır 

 

 

 



 

 

 
 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  

AB Ofisi Erasmus+ Program Koordinatörlüğü 

 

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ  BAŞVURU FORMU  

 

 

 

Adı ve Soyadı     : 

Doğum Tarihi     : 

T.C. Kimlik No    : 

Fakülte/Enstitü    :  

Bölümü      :   

Sınıfı       : 

Öğrenci No     : 

Eğitim Dönemi    :  

Not Ortalaması     : 

 

 

Üniversite/Ülke Tercihleri:   

1-……...…………………………………………………………………… 

2- …………………………………………………………………………… 

3- …………………………………………………………………………… 

        

 

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Tel.:………………………………………………………………………… 

E-mail:........................................................................................................... 

 

*Daha önce Erasmus programlarından faydalandınız mı? 

 Evet  Hayır 

 *Faydalandıysanız süresini ay ve gün olarak belirtiniz. 

 Engeliniz var mı? 

 Evet  Hayır 

 *Şehit veya gazi çocuğu musunuz? 

 

 

 Yukarıda belirttiğim bilgiler doğrultusunda, 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz ve Bahar 

döneminde Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği  programından yararlanmak istiyorum.  

 

 Gereğini bilgilerinize arz ederim.  

 

 

 Eki:                     İmza 

1- Onaylı Transkript        Adı ve Soyadı  

2- Türkçe-İngilizce Niyet Mektubu     

 

 

 

Fotoğraf  



 

 

Erasmus staj hareketliliği için niyet mektubu örneği 

Dear Madam /Sir; 

I am a Hangi eğitim seviyesindesiniz: önlisans için associate degree , lisans için bachlelor, 

yüksek lisas için master student in Okuduğunuz bölüm at Üniversiteniz I would like to express 

my interest in carrying out a traineeship at gitmek istediğiniz üniversite/işletme/şirket/kuruluş as 

an Erasmus student for güz dönemi için "fall" , bahar dönemi için "spring" semester. 

I would honor the opportunity if you accept me for the Erasmus programme. Moreover, I will 

cherish the opportunity to enhance my education experience at your facilities, since gideceğiniz 

üniversite/işletme/şirket/kuruluş has a great reputation in that field. Üniversite Şirket/Kuruluş bu 

alanda iyi bir üne sahip dedik, siz kendinize göre düzenleyebilirsiniz." I am sure it would  enrich 

my future studies and help me in my career prospective. 

Thank you very much for your time and I look forward to hearing from you soon. 

Sincerely; 

Contact of .... (Student) 

Mobile: +9... 

Email: ...@domain.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


