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Staj Hareketliliği İlanı Başvuru Metni 
 

2020 – 2021 Erasmus Staj Hareketliliği’nden faydalanmak isteyen öğrencilerin                
28 Kasım 2022-15 Aralık 2022 tarihleri arasında erasmusbasvuru.ua.gov.tr 
üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.  

Başvuru Şartları 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlaması 
gerekmektedir. 

1. Öğrencinin üniversitemizde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde 
(önlisans/lisans/yüksek lisans/doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması. 

2. Önlisans ve lisans düzeylerindeki öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 
2.20/4.00 olması, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel not ortalamalarının 
en az 2.50/4.00 olması. 

3. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce staj ya da öğrenim faaliyetlerinden 
yararlanmışsa yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması ve 
yeni değişimin faaliyet türü için minimum süreyi karşılaması. 

Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz. Yalnızca isteğe bağlı 
stajlarda kayıt donduran öğrenci hareketlilikten yararlanabilir. 

Değerlendirme Ölçütleri 

 



 

Not Dökümü (Transkript) ve Genel Not Ortalaması (%50) 

Genel not ortalaması başvuru esnasında YÖKSİS’ten otomatik olarak 
çekildiğinden ayrıca transkript yükleme zorunluluğu  bulunmamaktadır; ancak not 
ortalaması oluşmayan öğrencilerin (yeni dönem yüksek lisans, doktora, yatay-
dikey geçiş) transkript belgesi alanına bir önceki öğrenim derecesinin mezuniyet 
belgesi (üzerinde not ortalaması olacak şekilde) veya mezuniyet transkripti (belgede 
öğrencinin durumu mezun olarak görünmesi gerekmektedir) yüklemeleri 
gerekmektedir. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimine 
devam eden öğrencilerimizin değerlendirilmesinde TUS ve DUS kazanma notları 
dikkate alınacak olup bu öğrencilerin de transkript belgesi alanına TUS ve DUS 
sonuçlarını gösterir belgeyi yüklemeleri gerekmektedir. 

Herhangi bir sebeple ders notu girişi yapılmamış öğrencilerin genel not 
ortalamasında oluşacak kayıplarından birimimiz sorumlu değildir. Lütfen not 
ortalamanızı kontrol ediniz ve eksik not girişi olması halinde bölümünüzle 
iletişime geçip GNO’nun düzeltilmesini sağlayınız. 

Yabancı Dil (%50) 

2020-2021 Erasmus+ Staj Hareketliliği’nden faydalanmak üzere başvuran tüm 
öğrencilerimiz; 

- Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından daha önceki yıllarda 
yapılmış Erasmus sınavına girmişlerse o sınav sonucunu kullanabilirler.  
 

- YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL, ÜDS, KPDS gibi sınavlardan birine 
girmişlerse o sınav sonucunu kullanabilirler. 
 

- Üniversitemiz YDYO tarafından yapılan Erasmus sınavına girmemiş olan veya 
girdiği halde o puanı kullanmak istemeyen öğrencilerimiz ile YDS, e-YDS, 
YÖKDİL, e-YÖKDİL, ÜDS, KPDS puanı bulunmayan bütün öğrencilerimiz 19 
Aralık 2022 tarihinde YDYO tarafından yapılacak dil sınavına girmek 
zorundadırlar. Bu sınava giren öğrenciler yalnızca bu sınavdan aldıkları puanı 
kullanabileceklerdir. 
 

- YDYO tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavının barajı fakülte öğrencileri 
için 60, meslek yüksekokulu öğrencileri için ise 50 puan olarak belirlenmiştir.  
 

- Meslek Yüksekokulu öğrencisi olup yukarıda belirtilen dil yeterliğini 
sağlayamayan ya da üniversitemiz diğer bölümlerine kayıtlı olup baraj olarak 
belirlenen “60” notunun altında puan alan öğrencilerimizin programdan 
faydalanması mümkün olmayacaktır. 

19 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan yazılı İngilizce yabancı dil sınavının yeri 
ve saati Yabancı Diller Yüksekokulu websitesinde ilan edilecektir. 

Kontenjan: 

2020-2021 Erasmus+ Staj Hareketliliği’nden yararlanmak için başvuru aşamasında 
davet/kabul mektubunun sisteme yüklenmesi gerekmemektedir; ancak başvuru 
sırasında sisteme güncel bir davet mektubu yükleyen öğrenciler +10 puan alacaktır.  



Hareketlilikten yararlanmak üzere başvuran bütün öğrenciler tek bir listede Erasmus 
başarı puanına göre sıralanacak ve ilk 100 öğrenci asil olarak seçilecek ve 
hareketliliğin tamamı için hibelendirilecektir.  

Başvuru sırasında sisteme davet mektubunu yüklemeyen öğrencilerin hareketlilikten 
yararlanabilmesi için Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından 16 Aralık 2022 tarihinde 
int.kocaeli.edu.tr’de yayınlanacak link üzerinden 02.01.2023 tarihine kadar davet 
mektuplarını yüklemeleri gerekmektedir. 

Belirtilen tarihe kadar davet mektubunu yüklemeyen asil öğrenciler haklarını 
kaybedecek ve sırasıyla yedek öğrenciler asil öğrenci listesine dahil 
edilecektir. 

Hibe Miktarları: 

 

 

Önemli Tarihler: 

İlan Tarihi        25.11.2022 

Başvuru Başlangıç Tarihi     28.11.2022 

Başvuru Bitiş Tarihi      15.12.2022 

Yazılı İngilizce Yabancı Dil Sınavı (Yüzyüze)   19.12.2022 

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı    23.12.2022 

Sonuçlara İtiraz İçin Son Tarih     28.12.2022 

Davet Mektubunun Teslimi İçin Son Tarih   02.01.2023 

Hareketliliğin Tamamlanması Gereken En Geç Tarih 12.05.2023 

 

 

 
 


