2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ
ERASMUS +
KA107 DEĞİŞİM PROGRAMI
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI
BAŞVURU ŞARTLARI
- Şehit ve gazi yakınlarına (akademik ve idari) tüm puanlara ek olarak 15 puan ilave edilir.
- Engelli personele (akademik ve idari) tüm puanlara ek olarak 10 puan ilave edilir.
- 2019 çağrı yılında Türkiye Ulusal Ajansı’na SDÜ tarafından ibraz edilen KA107 projesinin
yazımına katkı sunmuş Üniversitemiz personeli aynı zamanda ilgili KA107 ikili anlaşmasının
sahibi durumunda olup ek olarak 30 puan alır.
- Takvimde belirtilen süre içerisinde “Feragat Bildirimi”nde bulunmayan personele (akademik
ve idari) bir dahaki başvurusundan 5 puan düşülür. Feragat dilekçe örneğine
https://erasmus.sdu.edu.tr/tr/ adresinden “Personel”- Ders Verme linklerinden ulaşabilirsiniz.
- Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma tüm personel için (akademik ve idari) 5 puan
düşülür. - Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi (Ders Veren)
kadrolarındaki akademik personel, Ders Verme Hareketliliğine (Staff Teaching Assignment
(STA)) başvurabilecektir.
-

Personel

Ders

Verme

hareketlilikleri,

kurumlararası

anlaşma

kapsamında

gerçekleştirilmektedir. İkili Anlaşmamızın olmadığı kurumlara gidilmesi mümkün değildir.
- Sisteme sadece link üzerinden kayıt yapılacaktır. Kayıt linkine ulaşmak için
http://193.140.181.179/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F adresine tıklayınız.
- Erasmus Ders Verme Hareketliliği seçim sonuçlarına itirazlar takvimde belirtilen tarihler
arasında e-posta yoluyla veya şahsen (dilekçe) ile yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan
itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtirazlarınızı Erasmus Ofisi’ne bizzat gelerek ya da
erasmus@sdu.edu.tr e-posta adresi yolu ile internet ortamından yapabilirsiniz.
-Önümüzdeki akademik yılda Erasmus öğrencileri için açılacak ders görevlendirmeleri,
Erasmus ofisinin resmi yazısına binaen ilgili bölüm ve anabilim dalları tarafından
koordinatörlüğümüze önceden bildirildiği için ders görevlendirmelerine ait bir belge
yüklemeye gerek yoktur. Erasmus Ofisinin resmi yazısına cevap verilmemesi, eksik
bildirimde bulunulması ve güncellemelerin Erasmus Ofisine bildirilmemesinden ilgili bölüm
ve/veya anabilim dalı sorumludur.
-Erasmus koordinatörlerinin güncel listeleri ilgili bölüm ve anabilim dalları tarafından
Erasmus ofisine bildirildiğinden sisteme herhangi bir belge yüklenmesine gerek yoktur.
Erasmus Ofisinin resmi yazısına cevap verilmemesi, eksik bildirimde bulunulması ve
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güncellemelerin Erasmus Ofisine bildirilmemesinden ilgili bölüm ve/veya anabilim dalı
sorumludur.
- Başvuru döneminde ÖSYM tarafından denkliği olan dil belgesinin sisteme yüklenmesi
gerekmektedir. Dil belgesinde süre şartı aranmamaktadır. Sisteme dil belgesi yüklemeyen
öğretim üyelerinin bulundukları kadrolara atamada gerekli asgari dil puanı sistem tarafından
otomatik eklenir. (Dr. Öğr. Üyesi: 60, Doç. Dr. 65, Prof. Dr. 65)
-Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan tüm personele 7 gün için
günlük 140€ hibe ödemesi yapılacaktır. Ayrıca gidilen üniversitenin uzaklığı Avrupa Birliği
tarafından belirlenen mesafe hesaplayıcı üzerinden ölçülerek hareketlilikten yararlanmaya hak
kazananlara Tablo 1’e göre ulaşım masrafları için tek seferlik ödeme yapılacaktır.

Tablo 1: Mesafeye Göre Ulaşım Ödeme Tablosu
Mesafe (km)

Katkı (Avro)

20‐99

20 €

100‐499

180 €

500‐1999

275 €

2000‐2999

360 €

3000‐3999

530 €

4000‐7999

820 €

8000+

1.500 €

Mesafe Hesaplama Aracı: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab1-4
- 2020-2021 akademik yılında Üniversitemiz bünyesinde ilk defa KA107 kapsamında ders
verme hareketliliği gerçekleştirileceği için henüz geçmiş faydalanma bilgisi oluşmadığından
puan kesintisi uygulanmayacaktır.
-Ders

verme

hareketliliğinden

faydalanmak

isteyen

akademik

personele

yönelik

değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Değerlendirmede esas alınacak ölçütler,
puanlar ve bu puanların toplam puan içindeki yüzdelik oranları aşağıdaki gibidir:
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PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME
ÖLÇÜTLERİ VE AĞIRLIKLI PUANLAR
Ölçüt

Puan

Toplam
Puan
İçindeki
Yüzdelik Oran

50 puan

%50

1

Ders verme
hareketliliğinden
faydalanma sayısı

2

Dil Puanı

30 puan

%30

Bölüm, Ana Bilim Dalı ya
da fakültede Erasmus
koordinatörlüğü yapıyor
olmak

10 puan

%10

Erasmus Öğrencileri için
2018-2019 ve/veya 20192020 Akademik yılında
ders açmış olmak

10 puan

%10

3

4

TOPLAM
100 Puan

%100
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PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ KONTENJAN BİLGİLERİ
Ülke Adı

Üniversite Adı

International
University of
Sarajevo

Başvurabilecek
Bölümler

Kontenjan

Hukuk, İşletme,
Uluslararası
İlişkiler,
Kamu Yönetimi
3

Bosna Hersek
University of East
Sarajevo

Gıda
Mühendisliği

Al-Farabi Kazakh
National
University

Gıda
Mühendisliği,
İktisat

Kazakistan

Malezya
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Kazakh National
Agrarian
University

Gıda
Mühendisliği

Universiti Putra
Malaysia

İktisat, İşletme

Universiti Sains
Islam

Hukuk, İktisat,
İşletme, İlahiyat
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International
Islamic
University of
Malaysia

Hukuk, İktisat,
İşletme, İlahiyat
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