
Erasmus + Staj 
Hareketliliği Learning 
Agreement Doldurma 
Adımları



Bu sekmeden 
ilgili sayfayı 
açıyoruz.



Bu kısma 
tıklayarak 
kayıt 
ekranını 
açınız.



erasmus@etu.edu.tr

Ayşe

GEZENBİLİR

……….

……….



Buraya tıklayarak yeni 
bir LA açıyoruz.



Turkey

09.09.1999

öğrenci numarası Öğrencinin telefon numarası



Faculty of………. / Department of………..

Bölüm Koordinatörünüzün Adı

Bölüm Koordinatörünüzün Mail Adresi Bölüm Koordinatörünüzün Ofis numarası

TOBB EKONOMI VE TEKNLOJI UNIVERSITESİ



Staj yapacağınız kurumun adı

Staj yapacağınız bölüm

Staj yapacağınız kurumun adresi

Staj yapacağınız kurumun web sitesi

Staj yapacağınız ülke
Staj yapacağınız kurum 
çalışanı 250 kişinin 
üstündeyse işaretleyiniz.

Staj yapacağınız kurumda iletişime geçtiğiniz yetkili kişinin adı

Yetkili kişinin mail adresi Yetkili kişinin numarası Yetkili kişinin kurumdaki pozisyonu

İş yerinde bulunan amir/danışman/rehber ‘inizin adı

İş yerinde bulunan amir/danışman/rehber ‘inizin mail 
adresi

telefonu poziyonu



Stajyerin Unvanı Haftalık Çalışma Saati

Stajyer tarafından ilgili zamanlamalarıyla birlikte 
gerçekleştirilecek görevler / çıktılar.

Stajın sonunda kazanılacak bilgi, beceri ve yeterlilikler (Beklenen Öğrenme Çıktıları) Bilgi, 
entelektüel ve pratik beceriler ve yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları) stajın sonunda 
edinilecektir, örn. akademik, analitik, iletişim, karar verme, BİT, yenilikçi ve yaratıcı, 
stratejik-organizasyonel ve yabancı dil becerileri, takım çalışması, inisiyatif, uyarlanabilirlik
vb.

İzlem Planı. Stajyerin staj süresince Kabul Eden Kuruluş / Kuruluş, Gönderen 
Kurum ve varsa üçüncü bir şahıs tarafından nasıl ve ne zaman izleneceği. Örn, 
Haftalık toplantılar yapılması, günlük amire yada çalışma grubuna 
bilgilendirme mailleri atılması vb. gibi. stajyerin staj sonucunda ortak eğitim 
raporu hazırlaması, işyeri amirinin stajyer hakkında gizli rapor doldurulması 

Stajın ve öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde kullanılacak 
değerlendirme kriterleri. Örn. stajyerin staj sonucunda ortak eğitim raporu 
hazırlaması, işyeri amirinin stajyer hakkında gizli rapor doldurulması, stajyerin 
bölüm hocalarına sunum yapması vb. gibi.



Hareketliliğin gerçekleşeceği başlangıç ve bitiş ay ve yılı 
belirtilmelidir.

Staj süresince kullanılacak dil ve Avrupa Birliği dil seviyesi karşılığı belirtilmelidir.

Buradaki soruların açıklamaları bir sonraki 
sayfadadır.

Burada yer alan soruların cevapları ilgili
firmadan temin edildikten sonra 
işaretlenmelidir.



Burada yer alan seçeneklerden Üniversitemizde ortak eğitim 
programı her lisans öğrencisi için zorunlu olduğundan dolayı 1. 
Seçenek seçilmelidir. Öğrencilerimizin ortak eğitimlerinin her biri  
not dökümlerinde 8 ECTS olarak kredilendirilmiştir. 

Burada yer alan seçeneklerin 
üçüde öğrencilerimiz tarafından 
yapılmaktadır.

Burada yer alan soruları No 
olarak kalmalıdır.



Bölüm koordinatörünüzün adı

Bölüm koordinatörünüzün mail adresi

Department Coordinator

Kurumun yetkili kişisi(imza yetkilisi,şirket sahibi vb.) adı

Mail adresi

kurumdaki görevi



Bu kısıma tıklayıp fare ile imzalayıp aşağıda kırmızı
send to sending inst. Coordinator butonuna
tıklayarak LA’nızı bölüm koordinatörünüze
imzalanmak üzere iletebilirsiniz.


