ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
2018 PROJE DÖNEMİ
2.İLAN
ERASMUS + PERSONEL DEĞİŞİMİ BAŞVURU TAKVİMİ VE KOŞULLARI
HARAKETLİLİK TİPLERİ
Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir:
1. Personel Ders Verme Hareketliliği - Staff Mobility for Teaching
Assignments (STA)
Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim
kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde
ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders
vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler
gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği - Staff Mobility for Staff Training
(STT)
Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim
kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde
eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin
mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli
eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans
katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.
KİMLER BAŞVURABİLİR
Ders Verme Hareketliliğinden yararlanacak personel için aşağıda belirtilen
esaslar uygulanır:
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Personelin, Üniversitemizde tam zamanlı kadrolu öğretim elemanı
olması,
Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilecek üniversiteler arasında ikili
anlaşma olması ve her iki tarafın da Erasmus Üniversite Beyannamesi
(EÜB)'ne sahip olması,
Üniversitemiz ile karşı üniversite tarafından kabul edilen bir "Öğretim
Programı”nın olması,
Değişim süresinin 1 haftadan kısa olması durumunda en az 8 ders
saatini içeren çalışma yapılması,
Ders verme hareketliliğinden yararlanmak isteyen akademik personelin
yabancı dil yeterliliğinin en az B2 (YDS/ÜDS/KPDS 75) olması,
Karşı üniversite tarafından gönderilen öğretim elemanının değişim

faaliyetinden yararlanacağı süreyi içeren bir davet mektubunun (letter
of invitation) olması.
Personel Eğitimi Hareketliliğinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:
a.
b.

c.
d.
e.

Üniversitemizde tam zamanlı kadrolu öğretim elemanı, yönetici ya da
idari personel olunması,
Hareketlilik faaliyeti için ziyaret edilecek kurum bir üniversite ise,
kurumlar arasında ikili anlaşma olması ve her iki tarafın da Erasmus
Üniversite Beyannamesi (EÜB)'ne sahip olması,
Personel eğitimi hareketliliği yurtdışındaki bir kurum ile Üniversitemiz
arasında gerçekleşecek ise kurumlar arası anlaşma aranmaz,
Üniversitemiz ile misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir "İş
Planı"nın bulunması,
Eğitim alma hareketliliğinden yararlanmak isteyen akademik ve idari
personelin yabancı dil yeterliliğinin en az B1 (YDS/ÜDS/KPDS 60)
düzeyinde olduğunun belgelendirilmesi.

Not: Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim
kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir
yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim
almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi,
yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu
çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet
gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür
kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan
girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim
alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma
Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement)
eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

BAŞVURU Belgeleri
1- Başvuru Formu (Uluslararası İlişkiler Ofisinden temin edilecektir)
2- Karşı Üniversite Davet Mektubu
3- Dil Belgesi (Yüksek Öğretim Kurumu tarafınca denk sayılan)
Başvuru formunun ilgili birim dekanı/başkanı/müdürü tarafından onaylı olması
zorunludur.

BAŞVURU TAKVİMİ
İLAN SÜRESİ
BAŞVURULAR
DEĞERLENDİRME
SEÇİM SONUÇLARININ İLANI

07.05.2019-26.05.2019
27.05.2019-10.06.2019
11.06.2019
12.06.2019

Başvurular ilgili birim koordinatörü veya Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim
edilecektir.
HİBELER Hakkında
Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup,
verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya
yönelik değildir.
T.C. AB Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı tarafınca yayınlanan Erasmus+ 2018 Sözleşme Dönemi El Kitabı
kapsamında yer alan kurallara göre gerçekleştirilir.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Personelin başvuru belgeleri Birim Koordinatörlerince teslim alındıktan ve
onaylandıktan sonra, ilanda belirtilen tarih aralıklarında Koordinatörlüğe iletilir.
Koordinatörlükçe oluşturulan taslak seçim listeleri, Rektörlükçe görevlendirilen
Seçim Komisyonunda tarafsız ve şeffaf bir şekilde değerlendirilir ve nihai listeler
oluşturulur.
Personel başvuruları içinde kriterlere uygun olan başvuru sahiplerinin
değerlendirilmesi “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak yapılır. SP hesaplanmasında 40
olarak kabul edilen taban puana hareketlilik türüne bağlı olarak aşağıdaki kriterlerin
etkisi ilave edilir.
Ders Verme Hareketliliği
Kriter
Dil Puanı
Daha
önce
ders
verme
hareketliliğinden
faydalanmamış öğretim elemanı
Daha
önce
ders
verme
hareketliliğinden
faydalanmamış anabilim dalı/bölüm/programdan
yapılan başvuru sahibi
Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü
Başvurduğu akademik yıl içinde gelen Erasmus
öğrencileri için yabancı dilde ders açmış olma

SP Etkisi
Dil Puanı x %20
+ 10 puan
+ 10 puan

+ 10 puan
+ 10 puan

Engelli personel ise
Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında
hakkından vazgeçmiş olma (partner kurum başvuru
süreci
bitiminden
önce
feragat
edenlere
uygulanmaz)
Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak
İki yıl önce programdan faydalanmış olmak
Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak

+ 5 puan
- 10 puan

- 15 puan
- 10 puan
- 5 puan

Eğitim Alma Hareketliliği
Kriter
Dil puanı
Daha önce eğitim alma hareketliliğinden
faydalanmamış Üniversitemiz personeli
Daha önce eğitim alma hareketliliğinden
faydalanmamış akademik/idari birimden yapılan
başvuru sahibi
İdari personel ise
Engelli personel ise
Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında
hakkından vazgeçmiş olma (partner kurum başvuru
süreci
bitiminden
önce
feragat
edenlere
uygulanmaz)
Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak
İki yıl önce programdan faydalanmış olmak
Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak

SP Etkisi
Dil Puanı x %30
+ 10 puan
+ 10 puan

+ 5 puan
+ 5 puan
- 10 puan

- 15 puan
- 10 puan
- 5 puan

EK BİLGİLER
GENEL HÜKÜMLER
Faaliyet süresi, faaliyet koşulları ve diğer tüm işlemler ALANYA HAMDULLAH
EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Yükseköğretim Programı Uygulama
Yönergesi ve T.C. AB Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı tarafınca yayınlanan Erasmus+ 2018 Sözleşme Dönemi El
Kitabı kapsamında gerçekleştirilir.
KONTENJANLAR
2018 Proje Dönemi kapsamında kontenjanlarımız genel olarak değerlendirilecek
olup tahmini kişi sayıları aşağıdaki gibidir;
Ders Verme
1

ANLAŞMALI KURUM BİLGİLERİ

Eğitim Alma
1

HİBESİZ FAALİYET
Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz
faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber
değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin
bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe
alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir
AZAMİ SÜRELER
Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş
günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir
faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.
Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders
saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir
faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en
az 16 saat ders verilmesi zorunludur). Personel ders verme hareketliliğinde, katılım
sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep10 dışında 2 günden az süre ile faaliyet
gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü
durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi
yapılmaz.
Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2
iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde,
katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep11 dışında 2 günden az süre ile
faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve
yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik
etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel
durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine
katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim
duyan öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim
kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Özel
ihtiyaç desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa,
yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi
sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün
öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep
edilemez. Özel İhtiyaç Desteği hibe başvuru formları, Merkezin internet sitesinde,
[https://goo.gl/srJwkS] yayımlanmaktadır.

