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 II. Asil ve II. Asil Yedek Listedeki  adaylara yaklaşık 3 aylık yazışma süresi verilmiş ve bu süre 02 Mart  2017 tarihinde son bulmuştur. 

 

Şu an için II. Asil ve II. Asil Yedek Listeden 2 kişi kabul almış. listedeki diğer adaylar kabul alamamıştır (Pembemsi Renkli). 

Listenin günce halinin http://site.adu.edu.tr/uik/Dosyalar/siralama2018.htm internet adresinden takip edebilirsiniz. 

 

Kalan hibe miktarımız ise 28750 Euro'dur. Kalan hibe miktarımız ile ülke çeşitliliği de düşünerek yaklaşık 20 kişiye yetecek hibemiz bulunmaktadır.  III. Asil (20 kişi- 

Beyaz Renkli) ve III. Asil Yedek (YEDEK LİSTEDEKİ TÜM ADAYLAR) listeler oluşturulmuştur.  III. Asil ve III Asil yedekler için; onaylanıp taranmış e-maille, faksla 

gönderilen kopya veya posta ile gönderilen  Learninig Agrement for Traineeshep (Staj Anlaşması ) veya Kabul Belgesini UİK'e teslim edilmesi için son tarih    04 Mayıs 

2018 Cuma günü saat 17:00’dir.  

 

 

Listeyi (alt tarafa doğru)  http://site.adu.edu.tr/uik/dosyalar/siralama2018.htm internet adresinden görebilirsiniz.III Asil listeden vazgeçenlerin olması veya 

gidecek yer bulamamaları durumunda sıra gelebileceğinden III. Asil Yedek listede olsanız bile yazışmaya başlayabilirsiniz. . 

 

 

Lütfen aşağıdaki duyuruyu dikkatlice okuyunuz ve gidiş durumlarınız hakkında bilgi veriniz. Gitmekten vazgeçen öğrencilerimizin ofise bilgi vermesi gerekmektedir. 
Gitmekten vazgeçen Değişime Aday Öğrencilerin yerine yeni öğrenciler seçilecektir. (Önemli...) 

http://site.adu.edu.tr/uik/Dosyalar/siralama2018.htm
http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=363036
http://site.adu.edu.tr/uik/dosyalar/siralama2018.htm


 
 

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği İş Akış Planı, gerekli formlar, sözleşmeler ve örnek belgeler hakkında açıklayıcı 
bilgileri http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=333636 internet adresinden edinebilirsiniz. 

Tüm faaliyetler 30 Eylül 2018 tarihine kadar bitmiş olması gerekmektedir. İsteyen öğrencilerimiz staj faaliyetlerini minimum 2, maksimum 3 Ay olarak 

planlayabilirler. Fakat hibe ödemeleri, herkese eşit davranmak adına 2-3 ay yatırılacak elimizde hibe kalması durumunda 3 ay üzerinde kalma isteğinde bulunanlara ek 

hibe desteğinde bulunacaktır. Hibe kalmaması durumunda staj anlaşmalarınızı 3 ay ve üzeri yapmanıza rağmen dönmeniz istenecektir.    

Öncelikle aşağıda belirtilen uyarılara dikkat ediniz.. 

1- Staj Hareketliği İş Akış Sürecini ve yapılması gereken işlemleri http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=363130 internet adresinden takip ediniz 

2- LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS (STAJ ANLAŞMASI) doldurup karşı kuruma göndermeden önce kontrol için  eposta adresine gönderiniz. Belgeyi 

doldururken http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=363037 internet adresindeki örnek formu inceleyiniz. 

3- Onaylanıp taranmış e-maille, faksla gönderilen kopya veya posta ile gönderilen orijinal LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS (STAJ ANLAŞMASI) belgesini UİK'e en geç 02 Mart 

2018 Cuma günü saat 17:00’a kadar ulaştırmanız gerekmektedir. 

 4- Ayrıca, Sağlık Sigortası Teminatı (Health Insurance Coverage), Mesuliyet Sigortası Teminatı (Liability Insurance Coverage), Mesuliyet sigortası (Liability Insurance) sözleşmeye eklenmesi 

gerekiyor. Sigortaların yaptırılması zorunlu hale gelmiştir.  Genel olarakhttps://www.aonstudentinsurance.com/students/en/  veya Gulf 

sigorta ( erasmus.travel@gulfsigorta.com.tr ) tarafından yapılmaktadır. 

Bu arada 2017-2018 Akademik Yılı Uygulama El Kitabını okumak zorunludur. Lütfen okuyunuz. İlgili 

dokumana http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=31363730 internet sitesinden ulaşabilirsiniz.   

Not: 2017-18 Staj Hareketliği III. Asil ve yedek listedeki adayların ofisimize gelmeden önce yukarıda yazılı  1. ve 2. maddede yer alan bilgileri ayrıntılı okuması gerekmektedir. 

Eposta veya telefon aracılığı ile randevu alınız. 
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