
                                                                                                 

 

2021-1-TR01-KA131-HED-000011552 NUMARALI 

PROJE KAPSAMINDA 

ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ 

HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 

 

2021-2022 eğitim-öğretim yılı Yaz döneminde Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği programına 

katılmak isteyen öğrencilerimiz için başvuru tarihleri ile genel başvuru koşulları aşağıda 

belirtilmiştir.  

Ayrıntılı bilgi için erasmus@gsu.edu.tr adresinden ofisimizle iletişime geçebilirsiniz 

Yaz dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği için 14 kişilik kontenjan ayrılmıştır. 

Ayrıca MICROSOFT TEAMS üzerinden, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 17.00’de “Centre 
de Réussite Universitaire – CRU de GSU” grubunun “Faire un séjour Erasmus” kanalında 
yapılacak olan öğrenim hareketliliği bilgilendirme toplantısına katılarak sorularınızı 
iletebilirsiniz. (Gruba katılmak için kod: uzt6rhp)  

 

ÖNEMLİ TARİHLER: 

Son Başvuru Tarihi: 30 Mayıs 2022  

(Başvurular Erasmus bölüm koordinatörünün onayıyla Galatasaray Üniversitesi platformu 
https://erasmus.gsu.edu.tr/ üzerinden yapılacaktır.)  

BAŞVURU KOŞULLARI: 

• Galatasaray Üniversitesi lisans ya da lisansüstü programlarından birine kayıtlı olmak  

• Kesin başvuru tarihinde lisans öğrencileri için EN AZ 2.20/4.00, lisansüstü öğrencileri için 
2.50/4.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmak  

• Yabancı dil koşulunu yerine getirmiş olmak (Stajın yapılacağı kurumun talep ettiği dilde 
yeterli düzeyde bir başarı belgesi sunmak ya da GSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun 
düzenleyeceği sınavda başarılı olmak) 

• Staj yapılacak kurumdan kabul mektubu almak (Başvuru yaptıktan sonra en geç 1 ay 
içerisinde kabul mektubu sunulması gerekmektedir) 

https://erasmus.gsu.edu.tr/


Bu koşullara uyan öğrencilerimiz bölüm koordinatörlerinin onayını aldıktan sonra belirtilen 

tarihler içinde Erasmus platformu üzerinden staj hareketliliği için başvuruda başvurabilirler. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ: 
 
Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı 
puanlar aşağıda yer almaktadır:  

  

Ölçüt  Ağırlıklı Puan  
Akademik başarı düzeyi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  
Dil seviyesi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  
Şehit ve gazi çocukları  +15 puan 
Engelli öğrencilere (engelliliğinin 
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  

Daha önce yararlanma (hibeli veya 
hibesiz)  

-10 puan  

Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik  -10 puan  
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde 
feragat bildiriminde bulunmaksızın 
hareketliliğe katılmama  

-10 puan  

Başvuru esnasında staj yeri kabul 
mektubu sunma  

+ 10 puan  

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar 
(DOTs) önceliklendirilir  

+5 puan 

 

-Yapılacak dil sınavına kaydolduğu halde sınava katılmayan öğrenciden bir sonraki Erasmus 

hareketliliği başvurusunda 10 puan eksiltme yapılır. 

AYLIK HİBE MİKTARLARI: 

Program ülkelerine öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe 

miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:  

 

Ülke 
Grupları  

Misafir Olunacak Ülke  
Aylık Hibe 
Öğrenim 
(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  

750 

3. Grup 
Ülkeler  

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey 
Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, 
Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye  

600 

 

Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler, 

herkesle aynı sürece tabi tutulur. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil 

olmamasına gerekçe değildir. 

 



ÖZEL İHTİYAÇ SAHİBİ VE DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLER: 

Özel ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı katılımcılara, hak edilen hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği 

sağlanabilecektir.  

• 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 

haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)  

• 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya 

barınma kararı alınmış öğrencilere  

• Kendilerine yetim aylığı bağlananlar  

• Şehit/Gazi çocukları  

• Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne 

babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD 

gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını 

kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)  

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, 

yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez. 

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilerimizin talepleri halinde ve bu durumlarını 
belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği 
sağlanabilecektir:  
 

Hareketlilik türü İlave Hibe Desteği Miktarı 
2-12 ay arası öğrenci hareketliliği Aylık 250 € 

 

 

 


