
2019 Proje Dönemi Erasmus+ Ka1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Öğrenci Staj Hareketliliği 

Seçim Kararı ve Sonuçları 

2019 Proje dönemi staj hareketliliği başvurularında aşağıdaki asgari şartları sağlayan 

öğrencilerin ön başvuruları kabul edilmiştir: 

1. Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin birinde (önlisans veya lisans) kayıtlı, 

tam zamanlı öğrenci olmak; en az bir yarıyıl önlisans veya lisans programına devam etmiş 

olmak, 

2. En az 2.20/4.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmak, 

3. Daha önce Erasmus+ hareketliliği faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber 

toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 

Tüm başvurular Tablo 1 deki kriterler ve ağırlıklı puanlara göre elde edilen Erasmus genel 

puanı kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, ön başvuru ilanında da belirtildiği üzere, 

öğrencinin staj hareketliliğinden faydalanabilmesi için 27.03.2019 ve 29.03.2019 tarihlerinde 

yapılan yabancı dil sınavlarına katılması ve bu sınavlardan toplam olarak asgari 50 puan alması 

gerekmektedir. Bölüm bazında başvuru yapan öğrenci sayısı, bu öğrencilerin zorunlu dil 

sınavlarına katılımı ve yabancı dil barajı dikkate alınarak, ön başvuru döneminde ilan edilen 

tahmini kontenjan sayıları, diğer bölümlere aktarım yapılmak suretiyle Tablo 2 deki gibi yeniden 

belirlenmiştir. 

Dil barajı şartını sağlayan öğrenciler bölüm bazında Erasmus+ genel puanlarına göre 

sıralanmıştır (Ek 1-3). Sıralamada kendi bölümü için belirlenen tahmini kontenjan sayısı (Tablo 

2) sınırları içinde kalan öğrenciler, Erasmus Staj Hareketliliğinden faydalanacak ASİL adaylar 

olarak belirlenmiştir. Kontenjan sayısı sınırı dışında kalan ve yabancı dil barajı şartını sağlayan 

diğer öğrenciler YEDEK adaylar olarak belirlenmiştir. 2019 Proje dönemi için staj hareketliliği 

süresi en az 2 en fazla 3 aydır. Asil adayların 19 Nisan 2019 tarihinde yapılacak “Hazırlık Ve Destek 

Programına (Oryantasyon Programı)” katılımı gerekmektedir. 

Asil ve yedek aday sayısı tahmini kontenjan sayısına göre belirlendiğinden, Erasmus+ staj 

hareketliliğinden kesin faydalanacak öğrenci sayısı (giden öğrenci sayısı) Üniversitemize tahsis 

edilen hibe miktarları açıklanınca belli olacaktır. Kesinleşen hibe ve kontenjan bölüm bazında 

asil adaylara eşit derecede dağıtılacaktır. Kesin kontenjan sayısı dışında kalan asil adaylar ise 

hibesiz olarak staj hareketliliğinden faydalanabilir. Bir bölümün kontenjan dahilindeki asil 

adayının gitmemesi ya da feragat etmesi durumunda ise puan sırasına göre diğer adaylardan 

(asil ve yedek) seçim yapılacaktır. Yedek adaylar istemeleri halinde Erasmus+ staj 

hareketliliğinden hibesiz faydalanabilirler. 



Tablo 1. 2019 Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuru değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar 

Kriter Ağırlıklı Puan 

Ağırlıklı genel not ortalaması %50 

Yabancı dil seviyesi %50 

Şehit ve Gazi çocukları +15 puan 

Engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında 
korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler  

+10 puan 

Daha önce yararlanmış olmak -10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılmak  -10 puan 

Erasmus+ Hareketliliği için daha önce seçilmiş olup, 
üniversitemiz tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen 
toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmayan öğrenciler 

-5 puan 

 

 

Tablo 2. 2019 Erasmus+ Staj Hareketliliği Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ve bölüm 

bazlı tahmini kontenjan sayıları 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu Kontenjan 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 11 

          Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü 9 

             Meteoroloji Mühendisliği Bölümü 2 

Sivil Havacılık Yüksekokulu 4 

            Havacılık Yönetimi Bölümü 4 

Kavak Meslek Yüksekokulu 0 

 

 

 

 


