Erasmus+ Staj Öğrencileri için Online Learning Agreement (OLA) Rehberi
Erasmus+ staj öğrencileri learning agreement’larını OLA sayesinde kağıt kullanmadan
çevrimiçi hazırlayabileceklerdir.
OLA’nın nasıl hazırlanacağı aşağıda adım adım anlatılmıştır. Lütfen talimatları takip edip,
istenilen bilgileri tam ve doğru şekilde giriniz.
1.Adım
OLA https://www.learning-agreement.eu/trainee/home/login.php adresinden sisteme kayıt
olunduktan sonra aynı adresten veya Erasmus+ mobil uygulamasından üretilebilmektedir.
2.Adım
Sisteme giriş yaptıktan sonra NEW LEARNING AGREEMENT butonuna basmanız halinde
karşınıza doldurulmaya hazır bir learning agreement gelecektir.

3. Adım
Takip eden ekranlarda sizden istenen bilgileri aşağıda verilen yönlendirmelerin de
yardımıyla doldurunuz.

Staj Yapan Öğrenci (Trainee)
1. Uyruk
2. Doğum Tarihi
3. Cinsiyet
4. Öğrenci Numarası
5. Telefon Numarası
6. Öğrenim Kademesi
7. Hareketlilik Gerçekleştireceğiniz Akademik Yıl -> 2020-2021
8. Eğitim Alanı -> Bu kısımda bölümünüze ait ISCED kodunun seçilmesi gerekmektedir.
ISCED kodu için linki kontrol edebilirsiniz.

Gönderen Kurum

1.

“Choose” butonuna basıp gönderen kurumunuzu seçiniz.

2. Bölümünüzü giriniz.
3. Bölüm

Erasmus+

koordinatörünüzün

adını

ve

iletişim

bilgilerini

giriniz.

Koordinatörünüzün e-posta adresini doğru girmemeniz halinde belgeniz imza için
koordinatörünüze ulaşmayacaktır.

Staj Yapılacak Kurum/Kuruluş

1. Staj faaliyetinizi gerçekleştireceğiniz kurumun tam ismini mümkünse staj kabul
mektubunuzda belirtildiği haliyle yazınız.
2. Sizi misafir edecek kurumun ilgili hangi bölümünde staj yapacaksanız o bölümü,
kendi bölümünüzü yazabilirsiniz.
3. Karşı kurumun açık adresini kabul mektubunda belirtildiği haliyle yazınız.
4. Karşı kurumun resmi web sitesini yazınız.
5. Karşı kurumda Erasmus faaliyetiniz kapsamında sorumlu kişinin isim ve iletişim
bilgilerini giriniz.
6. Karşı kurumda stajınız boyunca size mentörlük edecek kişinin isim ve iletişim
bilgilerini yazınız.
NOT: Bazı kurumlarda Erasmus faaliyetiniz ile ilgili sorumlu kişi ile mentörünüz
aynı kişi olabilir. Bu durumda iki farklı yere de aynı kişinin bilgilerini
girebilirsiniz.

Önerilen Staj Programı
Tablo A: Misafir Olunan Kurumdaki Staj Programı

1. Traineeship Title: Karşı kurumda geçici pozisyonunuzu yazmalısınız. Örneğin; 3D
Generalist, Teacher Trainee v.b.
2. Detailed Programme: 3 aya kadar olan stajlarda hafta hafta detaylı bir şekilde karşı
kurumla üzerinde anlaşmış olduğunuz staj programınızı, 3 aydan fazla stajlarda ay
ay ya da belirli tarih aralıkları ile yine detaylı olacak şekilde staj programınızı
yazmalısınız.
3. Expected Learning Outcomes: Staj faaliyetiniz sonunda karşı kurumla birlikte
öngörülen kazanılacak bilgi ve beceriler yazılmalıdır.

4. Monitoring Plan: Staj faaliyeti sırasında stajyere nasıl mentörlük yapılacağına ve
performansının nasıl gözlemleneceğine dair açıklamanın yazılması gerekmektedir.
5. Evaluation Plan: Faaliyet sonunda öngörülen kazanılacak bilgi ve becerilerin nasıl
ölçüleceğine, değerlendirmelerin nasıl yapılacağına dair açıklamaların yazılması
gerekmektedir.
6. Planned period of mobility: Karşı kurumdan alınan kabul mektubuna azami
düzeyde riayet eden, staj hareketliliğinin gerçekleşmesi öngörülen tarihler
yazılmalıdır. Öğrencilerimiz, staj işlemleri sırasında bazı aksaklıklar sebebiyle
değişmesi

gereken

staj

tarihlerini

ofisimize

resmi

dilekçe

yoluyla

iletebilmektedirler. Bu noktada tarafımıza ilk teslim edilen staj kabul mektubundan
farklı tarihler bu çevrimiçi learning agreement belgesinde görünebilmektedir.
Ofisimizin ve karşı kurumun onayı dahilinde sorun olmayacaktır.
Tablo B ve C:

1. Gerçekleştirilecek faaliyetin tanınırlığı konusunda staj yapan öğrenci, misafir edecek
kurum ve Yıldız Teknik Üniversitesi arasındaki dengelere göre faaliyeti üç farklı
şekilde tamamlayabilir. Bunlardan birini seçiniz.

A) Öğrenci yapacağı Erasmus stajını öğretim planının bir parçası gibi ve
mezuniyetinde sayılacak şekilde yapabilir.
B) Öğrenci stajını mezuniyeti için zorunlu olmayacak şekilde gönüllü yapabilir.
C) Öğrenci stajını mezuniyetinden hemen sonra 12 ay içerisinde gerçekleştirebilir.
2. Accident Insurance for the traineee: Yıldız Teknik Üniversitesi gönderen kurum olarak
staj öğrencilerine sigorta sağlamamaktadır. Bu kısımdaki kutucukları “No” olarak
işaretleyiniz. Staj faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerimiz sigortalarını kendileri
yaptırmaları gerekmektedir. Satın alınan poliçelerde dikkat edilmesi gereken önemli
hususlara buradan ulaşabilirsiniz: http://www.erasmus.yildiz.edu.tr/sayfa/KA-103-StajHareketlili%C4%9Fi--Avrupa-Birli%C4%9Fi-%C3%9Clkeleri-/Genel-Bilgiler/165
3. Receiving Organisation/Enterprise: Tablonun bu kısmı karşı kurumla stajyer arasında
anlaşılan konulara uygun bir şekilde doldurulacaktır.
Yetkili/Sorumlu Kişiler

Gönderen Kurum Yetkili Kişisi
1.
2.
3.
4.

Ad-Soyad
Unvan
E-posta Adresi
Telefon Numarası

Bu kısma bölüm Erasmus+ koordinatörünüzün bilgileri girilmelidir.
Misafir Olunan Kurum Yetkili Kişisi
1.
2.
3.
4.

Ad-Soyad
Unvan
E-posta Adresi
Telefon Numarası

İmza İşlemleri

“SIGN ONLINE” butonuna basın.
Karşınıza çıkan kutucuk içine imzanızı atın (İşlem bilgisayarda fare/touchpad, telefonda
dokunmatik ekran yoluyla yapılabilir.)
“SIGN DOCUMENT” butonuna basın.
Bütün kısımların tam ve doğru olarak doldurduğunuzdan emin olduktan sonra belgeyi
“SENDING INST. COORDINATOR” butonuyla imza için bölüm Erasmus+
koordinatörünüze yollayabilirsiniz.
Belgenin imza sürecini internet sayfasından veya Erasmus+ mobil uygulamasından takip
edebilirsiniz. Belgenizi revize etmeniz istenmesi halinde e-posta hesabınıza bildirim
düşecektir.
İmza işlemleri tamamlanan belgenizi internet sayfasında learning agreement’ın yanında
bulunan 3 noktaya basınca çıkan “SAVE” butonuyla kaydetmeniz ve ytuerasmus.yildiz.edu.tr
adresine yüklemeniz gerekmektedir.
Sorun yaşadığınız noktalarda erasmus-staj@yildiz.edu.tr adresimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
Sürecinizin doğru şekilde ilerleyebilmesi için yukarıda yer alan talimatları dikkatlice
okuyunuz. Yapılacak her hata ya da eksiklik evrakınızın imzalanma süresini geciktirecektir.
Sisteme yabancılık çekmemek adına girişlerinizi bilgisayar kullanıp web sayfası üzerinden
yapmanızı tavsiye ederiz.
Bilgilerinize.
Erasmus+ Programı Birimi

