
                     

 

                         HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

AB OFİSİ ERASMUS+ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

EK  İLAN- 2020-1-TR01-KA103-083749 NOLU  ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 

BAŞVURU  DUYURUSU 

                                       
Kontenjan: Fakülte ve Yüksekokulların tüm bölümleri için 7 olarak belirlenmiştir. 
Koşullar; 

1-Yukarıda belirtilen bölümlerden kontenjanlar dahilinde AB üyesi ülkelere staj için öğrenci gönderilecektir.  

2-Öğrenciler staj yerlerini bölüm koordinatörüyle yardımlaşarak kendileri bulup,  kabul mektubu 

getireceklerdir. 

3-Harran Üniversitesi Örgün-İkili  öğretim kademelerinin  herhangi birinde ( Önlisans, Lisans, Yüksek 

Lisans, Doktora) bir yüksek öğretim programına kayıtlı  tam zamanlı öğrenci olması gerekir.  

4-Mevcut öğrenim kademesi içinde  daha önce Erasmus+ hareketlilik faaliyetinden yararlanmışsa, yeni 

faaliyetle birlikte  toplam yararlanma süresi 12 ayı  geçmemiş olması gerekir. 

5- Başvurabilmek için gerekli akademik ortalama : Akademik ortalama Ön Lisans/Lisans öğrencileri için 

en az  2,20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için en az  2,50/4.00’dır. 

6-YDYO tarafından yapılacak B1 Yabancı Dil Sınavında(yüz yüze yapılacak) 60 barajını aşması gerekir. 

7- Genel not ortalamasının % 50’si ve aldıkları Yabancı Dil sınav puanın % 50’i seçilmeye esas başarı 

puanına katkıda bulunacaktır. 

8-Başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler ve formlar:Transkript, varsa kabul mektubu. 

(https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/) ye yükleyiniz. 

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

hususu beyan etmelidirler.  

10-Stajın asgari süresinin (2 ay=60 gün) altında gerçekleşen hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. 

Öğrenci sıfır hibeli olarak kabul edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz. Stajın maksimum 

süresi 3 ay (90 gün) ile sınırlıdır. Bu sürenin üstünde gerçekleşen staj günleri için ödeme yapılmayacaktır. 

11-Faaliyet 30 MAYIS 2023 tarihinden önce tamamlanmış olmalıdır.Bu süre içinde staj yapması 

mümkün olmayanların başvuru yapmaması gerekir.  

12.  OLS yi ve anketi zamanında doldurmayan öğrencilerin,  2. Ödemesi (%20)yapılmaz. 

NOT: Gerekli şartları taşıyan istekli öğrencilerimizin aşağıda belirtilen tarihler arasında 

(https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/) başvuru yapmaları gerekir 

 

Tablo-1 Seçim Ölçütleri ve Ağırlıklı Puan Tablosu 

 

Ölçüt Ağırlıklı PuanTablosu 

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan * 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi 

kaydıyla) 

+10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı 

Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında 

korunma, bakım veya barınma kararı alınmış 

öğrencilere 

+10 puan** 

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat -10 puan 

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/


bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma 

(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma 

uygulanır) 

-10 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim 

kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak 

düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz 

katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması 

halinde uygulanır) 

-5 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz 

girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması 

halinde uygulanır) 

-5 puan 

 

* Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 

tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve 

yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı 

terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 

23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde 

gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle 

hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ 

öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. 

 ** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun 

uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.  

*** Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama 

(örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım 

ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, 

veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel 

müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz. 
 

 

Uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu 

 

 

Ülke grupları Misafir Olunacak Ülke Aylık Hibe Staj (Avro) 

1. ve 2. Grup Ülkeler Almanya, Avusturya, 

Belçika, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, 

Güney Kıbrıs, Hollanda, 

İrlanda, İspanya, İsveç, 

İtalya, İzlanda, 

Lihtenştayn, 

Lüksemburg, Malta, 

Norveç, Portekiz, 

Yunanistan 

600 

3. Grup Ülkeler Bulgaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Estonya, 

Hırvatistan, Kuzey 

Makedonya, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, 

Polonya, Romanya, 

Sırbistan, Slovakya, 

Slovenya, Türkiye 

400 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAŞVURU ve SINAV TAKVİMİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyuru Süresi 

5 Aralık 2022 – 25 Aralık 2022 

 

 

Başvuru Süresi 

26 Aralık 2022 – 8 Ocak 2023 Saat 23.59 

 

 

Başvuruları kabul edilerek, Yabancı dil  sınavına girecek olan öğrencilerin belirlenmesi  

ve ilan edilmesi. 

 

18 Ocak  2022 

(Üniversite/Erasmus Office Web Sayfasında) 

 

Yabancı dil  sınavının yapılması. 

Yabancı dil sınav yeri ve tarihi : Başvuruların değerlendirilmesinin akabinde 

duyurulacaktır 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


