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2020-2022 Proje Dönemi 

Uşak Start-Up Konsorsiyumu 

ÇALIŞMA TAKVİMİ 

6 Mayıs 2021 Tanıtım başvuru afişlerinin web sayfasında duyurulması 

27 Mayıs – 13 Haziran 
2021 

ONLINE BAŞVURU 
Başvurular https://app.uib.eskisehir.edu.tr/ adresinden online olarak 

yapılacaktır. Online başvuru sistemi 13 Haziran 2021, saat 16.00’a kadar açık 
olacaktır. 
 

ÖNEMLİ UYARI 

• İmzalı Başvuru belgesinin 
https://app.uib.eskisehir.edu.tr/adresine 14 Haziran 2021 
16.00’a kadar yüklenmesi gerekmektedir. 

• Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan dil sınavı haricinde 
eşdeğerliği kabul edilen bir dil sınavı kullanılacak ise bu sınava 
ilişkin sonuç belgesinin https://app.uib.eskisehir.edu.tr/adresine 
14 Haziran 2021 16.00’a kadar yüklenmesi gerekmektedir. 

• 27 Mayıs 2021 tarihinden sonra alınmış güncel Transkript 
belgesinin https://app.uib.eskisehir.edu.tr/adresine 14 Haziran 
2021 16.00’a kadar yüklenmesi gerekmektedir. 

• Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunan 
öğrencilerimizin başvuru puanlarına +10 puan eklenecektir.  

• Başvuru tarihleri sürecince başvurunuzu sistem üzerinden 
güncelleyebilirsiniz. 

 
ÖNEMLİ: 
 

• Öğrencilerimizin başvurularının geçerli olması için “Başvuru 
Tamamla” butonuna basarak sistem üzerinde başvurularını 
tamamlamaları gerekmektedir.  

• Başvuru belgeleri eksik olan öğrencilerin başvurusu geçersiz 
sayılacaktır.  

• E-posta yoluyla iletilen belgeler kabul edilmeyecek ve geçersiz 
sayılacaktır. 
 

 16 Haziran 2021 

Başvuran öğrencilerin genel not ortalamaları ÖGRBİLSİS sisteminden 
çekilerek güncellenecek ve başvurular için bu tarihteki puanlar geçerli 
kabul edilecektir. Bilgileri güncel olmayan öğrenciler acilen Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı ile iletişime geçmelidir. 

https://app.uib.eskisehir.edu.tr/


16 - 18 Haziran 2021 
Başvuru yapan tüm öğrencilerin listesinin, Uluslararası İlişkiler Birimi web 
sayfasında ilan edilmesi. Olası itirazların Uluslararası İlişkiler Birimi 
tarafından kabulü ve değerlendirilmesi. 

21 Haziran 2021 
Nihai başvuru listesinin Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasında 
duyurulması. 

21 Haziran - 15 Temmuz 
2021 

Asil öğrencilerin staj yerlerinin tespit edilip, Kabul Mektuplarının alınması 
ve Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Uluslararası İlişkiler Birimi’ne 
iletilmesi.  

15 Temmuz 2021 
Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan asil öğrencilerin feragat 
dilekçelerinin verilmesi için son tarih. 
NOT: Bu tarihten sonra yapılacak feragatlerde -10 puan uygulanacaktır. 

16 Temmuz – 16 Ağustos 
Yedek öğrencilerin staj yerlerinin tespit edilip, Kabul Mektuplarının 
alınması ve Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Uluslararası İlişkiler 
Birimi’ne iletilmesi. 

01 Mayıs 2022 

Seçilen öğrenciler Mayıs 2022 tarihine kadar en az 2, en fazla 3 ay hibeli 
staj faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. (Hibeli staj süresi 3 ayı aşamaz, 
hibesiz staj süresi 12 aya kadar uzatılabilir, ancak dönem sonunda artan 
hibe olması durumunda hibesiz yapılan stajlarda hibelendirilebilir.) 

 


