
 

T.C 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

AB OFİSİ ERASMUS+ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 
Üniversitemizin de yer aldığı Konsorsiyum Projesi (LET’S GO TO EUROPE FOR INTERNSHIP, Proje numarası: 

2019-1-TR01-KA103-067368) için yurtdışında staj yapmaları amacıyla öğrenciler seçilecektir. 

Proje Başlangıç Tarihi: 01.06.2020 Bitiş tarihi 31.05.2021’dir. 

Kontenjan: Fakülte ve Yüksekokulların tüm bölümleri için 4 olarak belirlenmiştir. 

Koşullar; 
1-Yukarıda belirtilen bölümlerden kontenjanlar dahilinde AB üyesi ülkelere Staj için öğrenci gönderilecektir. 

Öğrenciler staj yerlerini bölüm koordinatörüyle yardımlaşma yoluyla kendileri bularak kabul mektubu getireceklerdir. 

2- Gerekli şartları taşıyan istekli öğrencilerimizin aşağıda belirtilen tarihler arasında (02 Mart-13 Mart 2020) gerekli 

bilgi ve belgelerle birlikte Bölüm/Fakülte koordinatörlerine başvurmaları gerekmektedir. Fakülte /Yüksekokul/Enstitü 

ve bölüm koordinatörleri 16/03/2020 tarihi mesai bitimine kadar başvuruları tutanak karşılığında AB Ofisine teslim 

edeceklerdir. 

3- Başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri: 02 Mart-13 Mart 2020 

4- Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, 

doktora, tıpta ihtisas) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci olması 

5- Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön 

lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması. Başvuru tarihleri arasında, başvurusunu eksiksiz olarak 

yapmış ve seçilmiş öğrenciler stajlarını mezuniyet sonrası bir yıl (12 ay) içinde yapabilirler. 

6- Mezun olan öğrenciler başvuruda bulunamaz. 

7- GANO'nun ön lisans ve lisans için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 olması. 

8- Yabancı dil sınavı puanının staj yapılacak olan kurumun istediği dilde minimum B1 (60/100) olması 

9- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 

12 ayı geçmemelidir. 

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

yeterliliğini gösterir belge: UDS, KPDS, YDS, TIPDİL ve YÖKDİL sınavından en az 60 puan aldığını belgeleyenler 

‘yabancı dil’ sınavından isterlerse muaf olurlar).  

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

beyan etmelidirler( başvuru formunda ilgili bölüm doldurulacak). 

12-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. 

 

BAŞVURU ve SINAV TAKVİMİ 
 

Duyuru Süresi 

12 Şubat 2020 – 28 Şubat 2020 

 

Başvuru Süresi 

02 Mart 2020 – 13 Mart  2020 

( Enstitü ,Fakülte/Bölüm ve Yüksekokul Koordinatörlükleri’ne) 

 

Başvuruları kabul edilerek, Yabancı dil  sınavına girecek olan öğrencilerin belirlenmesi  

ve ilan edilmesi. 

 

17 Mart 2020 

(Üniversite Web Sayfası ile Fakülte ve Enstitü Panolarında ilan edilecektir.) 

 

Yabancı dil  sınavının yapılması. 

Yabancı dil sınav tarihi :Başvuruların değerlendirmesi akabinde ilan edilecektir. 

 

Seçilen öğrencilerle ilgili  işlemlerin  tamamlaması. 

(Nisan ve Mayıs ayı içerisinde ) 

 

 



 

 

 

LET’S GO TO EUROPE FOR 

INTERNSHIP KONSORSİYUM 

İLANI 

2020-2021 
 

 

 

 

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 

 

 

 Yukarıda belirttiğim bilgiler doğrultusunda, 2019/2020 Eğitim-Öğretim yılı Yaz döneminde 

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği  programından yararlanmak istiyorum.  

 

 Gereğini bilgilerinize arz ederim.  

 

 

 Eki:                     İmza 

1- Onaylı Transkript        Adı ve Soyadı  

    
 

 

 

 

Fotoğraf  



 

 

 

 

 

 

 

 


