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Erasmus+ Staj Programını kazandım. Şimdi Ne Yapmalıyım?  

Değişime Gitmeden Önce 

Üsküdar Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları (Erasmus+) Birimi tarafından web 
sitemizde duyurulan sonuçlarda ‘Asil’ listede yer alan öğrencilerimiz kabul aldıkları kurum yetkilileri ile 
iletişime geçerek staj döneminde gerçekleştirilecek faaliyetler üzerinde anlaşmalı ve Öğrenim Anlaşmasının 
(Learning Agreement) ilgili bölümlerinin doldurulmasını sağlamalıdırlar. Zorunlu stajını tamamlayacak 
öğrencilerin akademik tanınma süreçleri için Erasmus+ Birimi ile iletişime geçerek ek dokümanları talep 
etmeleri gerekmektedir. Bu dokümanlar yetkili akademik ve idari personel tarafından imzalanmalı ve 
Erasmus+ Birimine teslim edilmelidir.  

 

Zorunlu stajlarını saydıracak öğrenciler ek olarak aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmelidirler; 

- Staj Akademik Onay Formu (Gidiş), 
- Staj Akademik Tanınma Belgesi (Dönüş). 

Vize Başvurusu, Hibe Yazısı (veya) Konsolosluk Yazısı 

Vize başvurusunda gerekli olan en önemli resmî belgelerden biri konsolosluk yazısı, diğeri ise kabul 
mektubudur. Konsolosluk yazısı bazı yerlerde hibe yazısı/teyit yazısı olarak da belirtilmektedir. Konsolosluğun 
talep ettiği belge hibe sözleşmesi değil, hibe aldığınıza dair teyit yazısıdır. Konsolosluğa veya ilgili vize başvuru 
merkezine vermek üzere ihtiyaç duyulan bu yazıyı erasmus@uskudar.edu.tr adresine en güncel kabul 
mektubunuzu da ekleyerek eposta aracılığı ile talep etmelisiniz. Yazının hazırlanması minimum 1 hafta 
sürmektedir. Vize randevu tarihiniz kesinleştiğinde, bu talebinizi randevu tarihinden 1 hafta, 10 gün kadar 
önce talep etmiş olmanız gerekir.  

 
Hibe Sözleşmesi İmzalanması  

Vize başvurunuzda konsolosluk yazısını teslim etmeniz yeterlidir. Misafir olacağınız kurumdan öğrenim 
anlaşmasını (learning agreement) aldıktan sonra imzalanacak hibe sözleşmesi için ofisimize aşağıdaki 
belgeleri de sunarak bizzat gelmeniz beklenmektedir. 

 
1) Sağlık Sigortası Poliçesi 
2) Yapı Kredi Bankasında açılmış Avro Hesap Cüzdanı fotokopisi  
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       Önemli Notlar 

*Staj Hareketliliğini gerçekleştireceğiniz kurum veya konsolosluk sizden Üsküdar Üniversitesi’nin talep ettiği 
sağlık sigortası teminatı dışında teminatları kapsayan bir sağlık sigortası poliçesi talep ederse, hibe sözleşmesi 
imzalamak için gerekli olan sağlık sigortası poliçesi olarak talep edilen poliçeyi kullanabilirsiniz. 

**Staj hareketliliğinden yararlanacak öğrenciler Öğrenim Anlaşmasını misafir olacakları kuruma iletmeden 
önce teknik detaylar konusunda Eramus+ Biriminde görevli personelin onayına sunmaları önerilmektedir.  

***Hibe sözleşmesi, stajınızın başlama tarihinden 1 ay önce imzalanmış olması gerekir.  

**** Konsolosluklar genellikle 1 aydan daha eski düzenlenmiş belgeleri kabul etmemektedir. Çok eski 
belgeleri göndermemeye dikkat edin ve güncel olduklarından emin olun. 

***** Vize başvurusu, Erasmus programının başlama tarihinden 3 ay önce yapılabilir, daha erken değil (bu, 
tüm Avrupa Ülkelerinin vize düzenlemeleri için geçerlidir). 

 

      Web sitemizde ulaşabileceğiniz diğer bilgi paketleri 

Erasmus+ Staj Programını kazandım. Şimdi Ne Yapmalıyım? 

Öğrenim Anlaşmasını, Staj Akademik Onay Formu ve Staj Akademik Tanınma Belgelerini nasıl dolduracağım? 

OLS hakkında bilgilendirme 

Sağlık Sigortası (ve SGK anlaşmalı ülkeler) 

 


