
ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ FAALİYETLERİ:  

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı 

öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarında öğrenim gören 

öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.  

1. Öğrenim hareketliliği 

*Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası 

anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. 

*Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 3 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. 

*Önlisans ve Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00; Yükseklisans ve 

Doktora öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. 

*Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin bir yarıyıl için 30, 

bir tam akademik yıl için 60 ECTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi 

beklenir.  

         2. Staj hareketliliği 

 *Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon 

bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.  

 *Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma 

ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. 

 *Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak 

ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. 

 *Öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden 

emin olunmalıdır. 

 *Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır. 

 *Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun 

olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek 

staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans için ikinci, 

lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda 

bulunamaz.  

Seçim Kriterleri:  

Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:  

Akademik başarı düzeyi: %50 Dil seviyesi: %50  

Daha önce aynı öğrenim kademesi içinde hareketlilikten yararlanma: -10 puan (Toplam 100 puan 

üzerinden)  

** Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yapılan öğrenci 

hareketliliği süresi toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde 

yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ay’ı geçmeyeceği şekilde faaliyetler 

planlanmalıdır. 


