
 

Altın Şehir: Prag’da 3 Aylık Erasmus Stajım. 

Herkese merhabalar! Ben KTO Karatay Üniversitesi 

Sosyal Hizmet bölümü mezunlarından Feride Beyza 

Adıküzel. Bu yazımda size Prag’da gerçekleştirmiş 

olduğum Erasmus staj hareketliliği serüvenimden 

bahsedeceğim. 

Üniversite hayatımın son yılına geldiğimde, önceki 

dönemlerde Erasmus öğrenim hareketliliğinden 

yararlanmamamın verdiği üzüntüyle mezun olacağımı 

düşünürken, Erasmus programının öğrenim 

hareketliliğinin yanı sıra staj hareketliliği programının 

da olduğunu öğrenip daha sonra Erasmus sınavına 

girip yeterli puanı alıp, Erasmus staj hareketliliği 

sürecimi başlatmış oldum. 

Erasmus staj programının, öğrenim programından bazı 

farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıklardan başlıca 

bahsedecek olursam; staj yapılacak kurumun 

ayarlanması, staj süresinin ayarlanması, konaklanacak 

yerin ayarlanması, kurumla gerekli yazışmalar, 

belgeler tamamıyla öğrenci tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

Erasmus staj programının  bana göre Erasmus 

öğrenimden daha iyi olan tarafı, istediğimiz herhangi 

bir Avrupa ülkesinde staj yapabilme imkanını bize 

sağlamasıdır. Fakat staj yapılacak ülkeyi ve kurumu 

bulmakta pek kolay değildir. 

Ben hep gitmeyi hayal ettiğim Çek Cumhuriyeti’nin 

başkenti olan, Altın Şehir, Bohemya’nın Başkenti, 

Masallar Şehri ve Avrupa’nın Kalbi gibi isimlerle 

anılan Prag’da staj yapmak için kurum arayışına 

geçtim. Bölümümle alakalı  kurumları tek tek 

internetten araştırıp bulduktan sonra mail yoluyla 

bulduğum bütün kurumlara hazırlamış olduğum 

CV’mi ve niyet mektubumu gönderip olumlu dönüş 

almak için beklemeye başladım. 



Bekleme süreci oldukça sabırsızlandığım bir dönem 

oldu çünkü çoğu kurumun dönüş yapmamasıyla 

beraber bazı kurumlar ise olumsuz dönüşlerde 

bulundu fakat en sonunda Cool Little School isimli bir 

kreşten olumlu dönüş aldım ve bu benim için 

hayallerime attığım ilk adım oldu… 

Kurumumdan olumlu dönüş alıp gerekli prosedürleri, 

kurumumla ve okulumla hallettikten sonra 

pasaportumu çıkartıp hemen konaklama için yurt 

arayışına başladım ve böylelikle Prag’da bulunan 

üniversitelerinin yurtlarına başvurup konaklayacağım 

yeri de gitmeden önce halletmiş oldum. 

Geçirdiğim 3 aylık yurt dışı deneyimi benim ilk yurt 

dışı tecrübem oldu. Yurt dışında yalnız yaşamamla 

beraber; yabancı dilimi geliştirme, cesaret ve özgüven 

açısından faydalı tecrübeler kazandım. İlk kez 

ailemden ayrı kalarak yurt dışında yaşamam pek çok 

farklı kazanım elde etmeme neden oldu. 3 aylık staj 

sürecimde ülkeye ve farklı kültürlere alışma ve adapte 

olmada bazı zorluklar yaşamış olsamda geriye dönüp 

baktığımda benim için harika bir deneyim olduğunu 

söyleyebilirim. 

Ve tabi ki her Erasmus öğrencisi gibi bende staj 

sürecim boyunca farklı ülkelere  gidip, gezip, görerek 

çok güzel anılar biriktirdim. 

Erasmus staj hareketliliği düşünen arkadaşlarıma 

verebileceğim birkaç tavsiye ise; elinizden geldiğince 

çok kurum bulup hepsine CV ve niyet mektubu 

göndermenizdir. Bununla beraber kurum arayışına ne 

kadar erken başlarsanız o kadar çok kabul edilme 

şansınız artacaktır. Stajınızı, yaz stajı olarak yapmanız 

doğrultusunda gittiğiniz ülkenin üniversite yurtlarında 

kalma ihtimaliniz daha yüksek olacaktır. Ben staj 

dönemim boyunca Çek Teknik Üniversitesi 

yurtlarında ikamet ettim. Yaz dönemi dışında yurtta 

kalma ihtimaliniz düşük olacaktır çünkü üniversiteler 

size okul dönemi olduğu için kendi öğrencilerinin 

konakladığını söyleyecektir bu yüzden özel yurt ya da 

evde kalmanız gerekebilir ki bu seçeneklerde devlet 

yurtlarına göre ekonomik yönden pahalı olacaktır. Bu 

yüzden yazın staj yaparak devlet yurtlarında kalmak 

ekonomik anlamda sizin için faydalı olabilir.  Kurum 

arayışındayken pes etmeyip birçok farklı kuruma mail 

atın eminim dönüş alacaksınızdır. Bol şans! 

Ahoj ahoj! 


