2016-2017 ERASMUS+ KA107 (ORTAK ÜLKELER)
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU
Değerli öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz,
Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü 2016-2017 Erasmus+ KA107 (Ortak
Ülkeler) Personel Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.
Hareketlilikten yararlanmak isteyenler Erasmus+ internet sayfamızdaki
(erasmusplus.cumhuriyet.edu.tr) Online Başvuru menüsünden 21.06.2017 (08.00) – 11.07.2017
(18.00) tarihleri arasında başvurularını yapabilirler.
Başvuru Şartları
 Cumhuriyet Üniversitesi personeli olmak
 Merkezî yabancı dil sınavlarından (veya eşdeğer sınavdan)
Akademik personel için en az 55 puana sahip olmak
Yabancı dil birim/bölümlerinde görev yapan akademik personel için en az 75 puana sahip olmak
İdari personel için en az 45 puana sahip olmak
Hareketlilik ile İlgili Bilgiler
1. KA107 - Ders verme hareketliliği:
 Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının ortak ülkelerde bulunan anlaşmalı
yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.
 Hareketliliği gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları arasında ikili anlaşma olması zorunludur.
 Hareketlilik kapsamında en az 8 saat ders verilmesi ve öğretim planının en az 2 iş gününe göre
düzenlenmesi gerekmektedir.
 Hareketlilikten yalnızca anlaşmada belirtilen alanlarda çalışan akademik personel yararlanabilir.
 Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak
yararlanabilirler.
 Hareketlilik ile ilgili sayısal bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Ders verme

Destek Seyahat
Hibesi Hibesi

Ülke

Kontenjan

Süre

Azerbaycan

3

5-6 gün

906 €

275 €

Etiyopya

2

7 gün

1.120 €

530 €

Fas

2

7 gün

1.120 €

530 €

Kırgızistan

1

5 gün

800 €

530 €

Kolombiya

1

5 gün

800 €

1.100 €

Kosova

3

5-6 gün

853 €

275 €

Alanlar
İlahiyat, Gazetecilik, Tarih, Matematik,
Edebiyat ve dilbilimi
İş ve yönetim, Gazetecilik ve iletişim, Sosyal
Bilimler, Veterinerlik
Eğitim, Beşeri bilimler, Edebiyat ve dilbilimi,
Gazetecilik, Biyoloji, Mühendislik, Kimya,
Matematik, Fizik, İktisat, Finans
Tıp, Eğitim bilimleri, Veterinerlik, İktisat, İş ve
yönetim, İlahiyat
Güzel sanatlar, Fizik, Eğitim, Hemşirelik,
Felsefe
Spor, Eğitim, Ekonomi, Güzel sanatlar, Tıp,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Matematik,
Felsefe, Beşeri bilimler, Yer bilimleri,
Mühendislik, Veterinerlik, Edebiyat ve
dilbilimi

2. KA107 – Eğitim alma hareketliliği:
 Yükseköğretim kurumunda çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personelin ortak
ülkelerden birindeki yükseköğretim kurumunda eğitim almasına olanak sağlar.

 Hareketliliği gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları arasında ikili anlaşma zorunluluğu yoktur.
 Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesine göre eğitim alma
faaliyetine yalnızca öğretim üyesi dışındaki akademik kadrolarda ve idari kadrolarda görev yapan
personel başvurabilir.
 Başvuru şartlarını karşılayan personeller istedikleri takdirde faaliyetten hibesiz olarak
yararlanabilirler.
 Hareketlilik ile ilgili sayısal bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Ülke
ABD
Azerbaycan
Eğitim alma
Fas
Kolombiya
Kosova

Kontenjan
6
3
3
1
3

Destek Seyahat
Hibesi Hibesi
5 gün 800 € 1.100 €
5-6 gün 906 €
275 €
7 gün 1.120 € 530 €
5 gün 800 € 1.100 €
5-6 gün 853 €
275 €
Süre

Değerlendirme Ölçütleri
Değerlendirme Kriterleri Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Yükseköğretim Programı Yönergesi
çerçevesinde koordinatörlüğümüz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir..
Akademik personel için değerlendirme ölçütleri:
Ölçüt
Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu
İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak
Son beş yılda Personel Hareketlilik faaliyetlerinden yararlanmamış
bölüm/birimlerden olmak
Erasmus+ birim/bölüm koordinatörlüğü görevini yürütmek
Son 3 yılda Ortak Ülkelerle (KA107) kurumlar arası anlaşma yapmış
olmak
Gelen Erasmus öğrencileri için yabancı dilde ders teklifi sunmak
Mücbir sebepler dışında hakkından vazgeçmiş olmak
Bir yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak
İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak

Erasmus Puanı
%25
+20 puan
+10 puan
+10 puan
+10 puan
Bir ders +2 puan
İki ders +4 puan
İkiden fazla ders +6 puan
-20 puan
-15 puan
-10 puan

İdari personel için değerlendirme ölçütleri:
Ölçüt
Yabancı dil sınavı (YDS veya eşdeğer sınav) notu
İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak
Son beş yılda Personel Hareketlilik faaliyetlerinden yararlanmamış
bölüm/birimlerden olmak
Son 3 yılda Ortak Ülkelerle (KA107) kurumlar arası anlaşma yapmış
olmak
Eğitim durumu (mezuniyet)
Mücbir sebepler dışında hakkından vazgeçmiş olmak
Bir yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak
İki yıl önce hareketlilikten yararlanmış olmak

Erasmus Puanı
%25
+20 puan
+10 puan
+10 puan
Ön Lisans +5 puan
Lisans +10 puan
Yüksek Lisans +15 puan
-20 puan
-15 puan
-10 puan

Değerlendirme Erasmus+ Ulusal Ajans el kitabına uygun olarak tamamen şeffaf ve objektif olarak
kurulan bir komisyon tarafından yapılacak olup üniversitemizin ve koordinatörlüğümüzün internet
sayfasındaki Duyurular kısmında duyurulacaktır. Komisyon üyeleri Erasmus+ Ulusal Ajans kuralları
doğrultusunda bu değişim programından yararlanmayacaktır.
Program hakkında ayrıntılı bilgiyi Cumhuriyet Üniversitesi, Dış İlişkiler Birimi, Erasmus+ Kurum
Koordinatörlüğü internet sayfasındaki (erasmusplus.cumhuriyet.edu.tr) Giden Personel başlığından
edinebilirsiniz.
Önemli Tarihler
11.07.2017 (18.00) – Başvuru sürecinin son günü ve saati
18.07.2017 - Kazandığı haktan vazgeçmek isteyen personelin feragat dilekçesini vermesi gereken son
tarih
21.08.2017 – Hak elde eden personelin davet mektubu ve eğitim/öğretim planını koordinatörlüğe
teslim etmesi için son tarih
15.05.2018 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

