2014-2015 Erasmus+ Öğrenci Staj Değişimi
Başvuru Süreci
ÖNEMLİ: Erasmus başvurularında ve ilerleyen süreçteki yazışmalarda sadece ve sadece
itu.edu.tr uzantılı mail adreslerinizi kullanmanız beklenmektedir. Online başvuru
sistemimize yalnızca itu.edu.tr uzantılı mail adresinizle giriş yapabilirsiniz.

BAŞVURU TARİHLERİ - 23 Mart – 3 Nisan 2015
- http://www.kimoerasmus.com/itu/default.aspx?id=1 adresinden online başvuru
yapıldıktan sonra başvuru formu ve diğer başvuru evrakları Erasmus Ofisi 403 nolu odaya
teslim edilir. (E-posta yoluyla gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)
- Başvuru evraklarının tümü eksiksiz olarak tek seferde alınacaktır. Eksik evraklı, geç
başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruların ofiste elden teslimi 13.00-16.00 saatleri
arasında yapılacaktır.
- 3 Nisan 2015 saat 16.00 son başvuru teslim tarihidir. Aynı gün saat 13.00’de online başvuru
sistemi kapanacaktır.

BAŞVURU KRİTERLERİ
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da başka ülkelerin vatandaşı olup İstanbul Teknik
Üniversitesi'nde resmi olarak bir lisans ve ya lisansüstü programına kayıtlı olmak
- Genel Akademik Not Ortalaması koşulunu sağlamak: Lisans Öğrencileri için en az 2,20/4,
lisansüstü öğrencileri için en az 2,50/4
- Yabancı Dil Notu koşulunu sağlamak: Lisans öğrencileri için en az 60, lisansüstü öğrencileri
için en az 65
- Başvuru yaptığınız tarihte 1. sınıfın 1. dönemini tamamlamış olmak (Staj başvurusunun
2.sınıfta yapılması ve hareketlilik faaliyetine 3. sınıfta katılmak daha uygundur). Hazırlık ve
bilimsel hazırlık öğrencileri başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU EVRAKLARI
1)

Online Başvuru Formu Çıktısı
Online Başvuru Formu - 23 Mart 2015 öğleden sonra aktif olacaktır.
Gerekli bilgileri doldurup, "Başvuru Gönder" butonuna bastıktan sonra alacağınız
başvuru formunun çıktısını imzalamayı unutmayınız.

2)

Yabancı Dil Belgesi
Ek-1’de belirtilen dil belgelerinden biri ( Orjinalini teslim etmek istemediğiniz
dokümanların fotokopisi ve aslını birlikte getirip, yalnız fotokopisini teslim
edebilirsiniz.)

3)

Güncel Transkript
Yüksek lisans ve doktora programına yeni kaydolmuş öğrenciler, 2014-2015 bahar
yarıyılı kayıtlarını gösteren son transkript (not ortalaması içermiyor olsa dahi) ve en
son mezun oldukları bölüm/programa ait transkriptlerini getirmek zorundadır.

4)

Staj yapmayı planladığınız yere kabul edildiğinize dair yazışma ya da kabul belgesi.
Bu belgenin içeriğinde
- Stajın tarih aralığı ve konusu
- Stajın yapılacağı kurum ve yeri
- Onay veren kişinin ismi ve pozisyonu bulunmalıdır.

NOT: Güncel Transkript ve en yüksek puanlı dil belgeniz ile başvuru yapmanız
gerekmektedir. Başvuru evrakları teslim edildikten sonra evrak değişimi yapılmayacaktır.

SEÇİM SÜRECİ ve SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Öğrenci seçimleri Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen seçim kriterlerine göre Erasmus
Ofisi tarafından yapılır. Erasmus öğrenci seçimi, asgari koşulları sağlayarak başvuruda
bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve
ağırlıklı puanlar dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla
gerçekleştirilir. Toplam yerleştirilen öğrenci sayısının %20’si lisansüstü, %80’i lisans
öğrencilerinden oluşacaktır.
Pilot yıl 2015-2016’da destekleyebileceğimiz öğrenci sayısı çok az olduğu için bölümler
arasında kontenjanlar bölüştürülememiştir. Önümüzdeki yıllarda desteklenebilecek öğrenci
kapasitesinin artması halinde hibeler fakültelere bölüştürülecektir.

2015-2016 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak nihai yerleştirme puanı
şu şekildedir:
Akademik başarı düzeyi: %50* (4’lük sistemdeki notlar YÖK’ün çevrim tablosuna göre
100’lük sisteme çevrilecektir)
Dil seviyesi: %50* (İbraz edilen dil belgesindeki sınav sonucu)
Daha önce yararlanma -10 puan: Daha önce Erasmus Öğrenim ya da Staj Hareketliliğine
katılmış olan öğrencilerden 10 puan kesinti yapılır.
*Daha önce web sayfamızda %45-%55 olarak ilan edilen bu değerlendirme kriteri, Ulusal
Ajans tarafından %50-%50 olarak değiştirilmiştir.
2015-2016 Erasmus Staj Aday Öğrenci listesi 10 Nisan 2015’de
http://www.erasmus.itu.edu.tr/ web sayfasında nihai yerleştirme puanlarını içerecek şekilde
ilan edilecektir. İlan edilecek listedeki en yüksek puanlı 7 öğrenci (bu sayı kesin olmayıp
başvurulara karşı gelen hibeye göre azalıp artabilir) ASİL ADAY olup, sıradaki diğer öğrenciler
YEDEK ADAYLAR olacaktır.
Asil aday öğrencilerin 10 Mayıs 2015 tarihinde saat 16:00’a kadar karşı kurumdan temin
edecekleri kabul ve davet mektupları (başvuru evrakları kısmında belirtilen içerikte, imzalı
ve mühürlü belgeler aranacaktır) ile LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS**
belgelerini Erasmus Ofisi 403 nolu odaya teslim etmemeleri durumunda yedek listesindeki
öğrencilerle iletişime geçilecektir.

BAŞVURU ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Staj Hareketliliği en az 2 ay, en fazla 3 ay sürebilir.
- Staj hareketliliği en geç 30 Eylül 2015 tarihine kadar gerçekleşmelidir. gerçekleşmelidir.
ÖNEMLİ BİLGİ:
Staj programı öğrencinin kayıtlı olduğu bölüme ilişkin olmalı ve stajere mesleki düzeyde katkı
sağlamalıdır. Asil öğrenciliğin kesinleşmesi için gerekli LEARNING AGREEMENT FOR
TRAINEESHIPS**’ belgesinin Erasmus Bölüm/ Program Koordinatörü tarafından
onaylanması zorunluluğunu göz önünde bulundurarak staj yapacağınız yeri seçiniz. Gene de,
LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS** belgenizin imzalanması ya da Erasmus
Ofisi’nce hibe ile desteklenmeniz, Erasmus stajınızın İTÜ’de zorunlu stajınız yerine
sayılmasının garantisini vermemektedir. Bu yüzden, staj yerinizi seçerken bölümünüz staj
komisyonuna da danışmanızı tavsiye ederiz.
-Lisansüstü öğrencileri tez çalışmalarını yapmak için staja gitmemelidir.
- Başvurular belli bir anlaşma ya da kontenjan için yapılmaz. Öğrenciler staj yapacakları
kurum/ işletme/ üniversiteyi kendileri belirleyip, gerekli yazışmaları yaparak kabul
alacaklardır.
Hatırlatma: İTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından belirli sıklıklarla organize edilen ve
staj öğrencileri tarafından alınması gerekli eğitimlerinizi staja gitmeden evvel tamamlayınız.

AÇIKLAMALAR
** LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS dokümanına bu linkten ulaşabilirsiniz:
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/learningtraineeships_en.pdf
Sending Institution kısmını şu şekilde doldurunuz:
Name
Erasmus code
(if applicable)

Address

Istanbul Technical Faculty
University
Department
TR ISTANBU04
İTÜ Avrupa Birliği
Merkezi, Erasmus Ofisi,

bilgileriniz
bilgileriniz

Country,
i
Country code

TURKEY, TR

Contact person
E-mail / phone

erasmus@itu.edu.tr
+902122857183

Ayazağa Kampüsü,
Otomasyon Binası, K:2,
Maslak/İstanbul, 34469

Contact person
name

Emel Kanbur

EK-1: GEÇERLİLİĞİ OLAN DİL BELGELERİ
Her öğrenci, yabancı dil puanının hesaplanabilmesi için, aşağıda belirtilen dil belgelerinden
birini ibraz etmek zorundadır. Kabul edilecek olan dil belgeleri;
- KPDS, ÜDS veya YDS
- YÖK’ün bu sınavlara eşliğini http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69730/h/yabancidilesdegerlikleri-250713.pdf tarif ettiği sınavlardır.
- MEB onaylı, konsolosluklara bağlı olan kültür merkezlerinden veya yurtdışından alınmış, dil
seviyesini belirten dil belgeleri
- Abitur
-Baccalauréat
-Maturita
İngilizce dil belgesi olarak İTÜ Proficiency notu da kabul edilecektir. Bu belgede bir geçerlilik
süresi aranmamaktadır. Tercih edilen kurumların kendi başvuru koşullarında sizden kendi
dillerine ait bir dil belgesi isteyebileceği unutulmamalıdır. Bu sınav listesi dışında hiç bir sınav
sonucu ya da sertifika, diploma, seviye belirleme sınavı sonucu başvuru için kabul
edilmeyecektir.

English version of the web site is under construction. Please get in contact with Erasmus
Office.

