
Erasmus+ Programı (2021-2027) 
Öğrenci Staj Hareketliliği 
Giden Öğrenci Başvuru Formu 
2021 Sözleşme Dönemi

Erasmus+ Programı (2021-2027) kapsamında, 2021 Sözleşme Dönemi dahilinde Öğrenci Staj Hareketliliği 
faaliyetinden yararlanabilmek üzere ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora düzeyinde öğrenim gören 
kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilirler. Son başvuru tarihinden sonra teslim edilen ya da eksik belge ile 
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

PDF formatındaki bu formu bilgisayar ortamında, ücretsiz olarak indirebileceğiniz Adobe Acrobat Reader 
DC programında açarak ve yönergelere uygun olarak doldurunuz. Serbest metin şeklinde veri girilecek 
alanlar üzerine fare ile gelindiğinde ipucu kutucukları görüntülenir. Diğer alanlar seçme butonu, onay 
kutusu ya da açılır liste şeklinde düzenlenmiştir. Fotoğraf elektronik olarak pdf formatında eklenebilir. 

Başvuru Tarihleri: 6 Ocak 2022 - 28 Şubat 2022

Başvuru 

FOTOĞRAF 

KİMLİK BİLGİLERİ 

Adı Soyadı
 tarihleri: .. Kasım 2020 - .. Ocak 2020 Cinsiyeti 

TC Kimlik No / YU No Uyruk 

Doğum Tarihi Doğum Yeri 

ÖĞRENİM BİLGİLERİ 

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü 

Bölüm/Program 

Öğrenim Seviyesi 

Öğrenci No Genel Not Ortalaması1 Yabancı Dili 

Yabancı Dil seviye belirlemesi için tercihiniz 2

Öğrenim yılınız? Kayıtlı olduğunuz bölümün müfredatı gereği henüz 
tamamlamadığınız zorunlu stajınız bulunuyor mu? 

Öğrenciliğinizin yanı sıra 
akademik personel misiniz? 

2021-2022 akademik yılı 
sonunda mezun olacak mısınız? 

Personel iseniz kadronuz 
ve görev biriminiz 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres 

E-posta GSM No 

ERASMUS VE HAREKETLİLİK BİLGİLERİ 
Daha önce Erasmus+ Programı (2014-21) kapsamında 
öğrenci hareketliliği katılımcısı oldunuz mu? 
Daha önce katılımcı olduysanız 
faaliyetinizi gerçekleştirdiğiniz 
akademik yıl ve faaliyetin süresi 
Aynı öğrenim kademesi içinde daha önceki bir seçim döneminde 
katılımcı adayı olarak seçildiğiniz halde gerçekleştirmediginiz bir 
ögrenci hareketliliği faaliyeti oldu mu? Evet ise faaliyet türü ve yılı?

https://get.adobe.com/tr/reader/


Bölümünüzle/öğrenim alanınızla ilgili olarak 
staj yapmayı planladığınız ve davet/kabul 
aldığınız kurum/kuruluş, sektör ve ülke 3

Yapmayı 
planladığınız staj 
faaliyeti ile ilgili 
kısa bilgi 

Planladığınız staj faaliyeti için öngördüğünüz süre 

Yurtdışında staj deneyimi ile 
kişisel ve akademik açıdan neler 
kazanmayı planlıyorsunuz? 4

Şehit/gazi çocuğu, engelli 
veya bakım/koruma altında 
olma durumunuz var mı? 5 

BEYAN VE ONAYLAR 
Erasmus+ Programı kapsamında öğrenci staj hareketliliği faaliyetinden yararlanmak istiyorum ve yukarıda beyan ettiğim bilgilerin 
doğruluğunu onaylıyorum. 

Adı Soyadı İmza Tarih 

Bölüm / Birim Erasmus+ Koordinatörü Onayı 

Adı Soyadı İmza Tarih 

Bölüm Başkanı ya da akademik danışman onayı (sadece akademik personel için) 

Adı Soyadı İmza Tarih 

EKLER 

KONTROL VE TESLİM 

Doldurmuş olduğunuz formu son kez kontrol ediniz ve kaydediniz. Kaydettiğiniz formu yazdırınız, eğer elektronik olarak vesikalık fotoğraf 
eklenmemiş ise vesikalık fotoğraf yapıştırınız, önce kendiniz imzalayıp ardından gerekli onayları alınız. Tamamlanmış ve ıslak imzalı formu, 
talep edilen ekleriyle birlikte Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus+ Ofisi'ne elden teslim ediniz ya da ulaştırınız. Son başvuru 
tarihine kadar teslim edilmemiş/ulaşmamış ya da ekleri arasında eksik belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İLETİŞİM 
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 
Erasmus+ Ofisi 
Merkez Yerleşke – Kötekli Mahallesi 
Menteşe 48000 MUĞLA 
E-posta: intoffice@mu.edu.tr

1. Kayıtlı öğrencisi olduğunuz birimden onaylı olarak ya da e-devlet üzerinden barkodlu olarak alabileceğiniz güncel Transkript (Not Dökümü)
Belgesini başvurunuza ekleyiniz.
2. YDS/YÖKDİL sınav puanı kullanacaksanız Sınav Sonuç Belgesini başvurunuza ekleyiniz.
3. Yapılması planlanan staj faaliyetine ilişkin olarak, beyan etiğiniz kurum/kuruluş tarafından adınıza gönderilmiş, başlıklı kağıda yazılmış imzalı
kabul/davet mektubunu (asıl ya da kopya) başvurunuza ekleyiniz.
4. Özgeçmişinizi (CV) başvurunuza ekleyiniz.
5. Şehit/gazi çocuğu, engelli veya bakım/koruma altında iseniz destekleyici resmi belgeleri başvurunuza ekleyiniz.
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