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1 Arş. Gör. Dr. Yalçın BAZNA Edebiyat Tarih CİBUTİ 40 72,5 18,13 14 10 0 82,13 Asil

Dr. Öğr. Üyesi Temel KALAFAT Edebiyat Psikoloji SUDAN 0 0 0,00 0 0 0 0,00 İlgili Bölüm Yok

2 Doç. Dr. İbrahim AKYOL Edebiyat Türk Dili ve EdebiyatıSUDAN 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Geçersiz Başvuru

3 Öğr. Gör. Hikmet ULUĞ Rektörlük Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma MerkeziSUDAN 20 86,25 21,56 13 10 0 64,56 Asil

4 Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ Mühendislik Bilgisayar MühendisliğiSUDAN 40 93,75 23,44 12 10 0 85,44 Asil

0

5 Dr. Öğr. Üyesi Şuayip TURAN İİBF Çalışma EkonomisiBANGLADEŞ 0 97,5 24,38 13 10 10 57,38 Asil

                                               ERASMUS+ KA107 PERSONEL DERS VERME HAREKETLILIGI 2021 I DEĞERLENDİRİLMESİ

Erasmus+ ders verme hareketliliği değerlendirme aşamasında aşağıdaki kriterlere öncelik verilecektir. Başvuran adaylara puan verilecek ve puan üstünlüğüne göre asil ve 

yedek katılımcılar seçilmiştir. 

1. Katılım Sayısı: ERASMUS+ KA107 Programdan ilk kez faydalanacaklar için 40 puan, 2. kez faydalanacaklar için 20 puan, 3. kez faydalanacaklar için 10 puan, 4. kez 

faydalanacaklalar için 5 puan ve 5. kez ve üzeri faydalanacaklar için puan verilmemiştir. 

2. Yabancı Dil: Yabancı dil puanının %25’i ( ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL ve TOEFL sınav puanlarının YÖK eşdeğerliliklerine göre %25’i alınacaktır.  Resmi geçerliliği olan Dil Belgesinin 

ibrazı gereklidir - Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlere puan verilmeyecektir.) Başvuru için 55 puan dil belgesine sahip olmak önkoşuldu. 

3. Öğretim Anlaşmasının içeriğinin özgün ve uzmanlık alanı ile ilgili olması beklenmektedir. Başvuru sahibinin bölümü ile gideceği üniversitedeki bölüm benzer niteliklere sahip 

olmalıdır. Öğretim anlaşmasını yüklemeyen personelin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Öğretim anlaşmasının İngilizce olarak doldurulması ve sisteme yüklenmesi değerlendirme 

için ön koşuldur. Öğretim anlaşmasından asgari 5 puan alamayanların diğer puanları dikkate alınmamıştır. 

Komisyon tarafından yapılan değerlendirmelerde hareketliliğin bilimsel açıdan uygunluğu çerçeve olarak değerlendirilmekle birlikte, uzmanlık gerektiren detaylı bir akademik/bilimsel 

değerlendirme yapılamamaktadır. Komisyon hareketlilik için yapılan tüm başvuruları, bir bütün olarak ele alarak, ulusal ajansın ve üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi, ülkemizin 

ve üniversitemizin uluslararası kimliğine ve gelişimine potansiyel katkısı, eğitim/ öğretim anlaşmalarının uygulanabilirliği öngörüsü gibi farklı kriterleri göz önüne alarak 

değerlendirmektedir.

 

4. Gelen Öğrenciye Ders Verme: Erasmus+ hareketliliklerinde gelecek olan öğrencilere ders verecek olan akademisyenlere 10 puan verilecektir. Verilecek olan dersin/derslerin 

isimlerinin ve içeriğinin Erasmus başvuru sistemine yüklenmesi gerekliydi. 

5. Erasmus’a katkı %20 (görevde olan birim/Erasmus Koordinatörlerine Erasmus+ döneminde ilk kez yararlanmalarına (10 puan) 2. Kez yararlanmaya 5 puan ve 3 kez başvuru da 0 

puan ve/veya Erasmus için 2014 sonrası dönemde anlaşma yapan personele 1.  Anlaşma için 10 puan 2 ve daha fazla Anlaşma için 5 puan verilecektir. Bir başvuru döneminde 

kullanılan koordinatörlük veya anlaşma aday seçilemezse bile bir dahaki dönemde geçerli olmamıştır. 

*Anlaşma Puanının sayılabilmesi için başvuru esnasında sunulan anlaşmaların daha önceki yıllardaki başvurularda kullanılmamış olması gerekmektedir. *Bir üniversiteden kaç bölüm 

ile anlaşma yapılırsa yapılsın 1 anlaşma puanı verilir. *Yapılan anlaşmanın ilanda belirtilen başvuru tarihlerinden önce yapılmış olması gerekmektedir. Anlaşmanın var olan üniversite 

ile farklı bölümler için genişletme değil yeni olması şarttır. Anlaşmadan puan alınabilmesi için yapılan anlaşmanın daha önce puan alınan ülke ve üniversiteden farklı olması şarttır. 

Yani her ülke için tek bir anlaşma için puan verilmiştir. 

Not: Projeyi yazan personele gerekli asgari şartları sağlaması halinde 1 kontenjan verilecektir.

Not: Toplamda asgari 40 puan almak hareketlilikten faydalanmak için ön şarttı.  

Not 1:  Sudan  için 2, Cibuti için 1 ve Bangladeş için 1 personel  asil seçilmiştir.  Personelin öğretim anlaşmaları değerlendirilirken etik ve bilimsel kriterler dikkate alınmıştır. Puanlama 

Komisyon tarafından oy birliği ile verilmiştir. 

Not 2: Asil olarak seçilenler için belgelerini (kabul mektubu, öğretim  anlaşması, dil belgesi, biriminden yönetim kurulu kararı veya görevlendirme yazısını)  tamamlama için son tarih 

planlanan hareketlilikten bir ay öncedir.

Not 3: Değerlendirmeye itirazı olanlar için itiraz süresi 02 Nisan 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanlığına EBYS'den dilekçe yoluyla 

yapılacaktır.Sözlü ya da mail ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Not 4: Seçilen asil adayların uygunluğu karşı kurumdan da teyit edilecektir. Karşı kurum seçilen personeli bölüm ya da öğretim anlaşmasından dolayı kabul etmezse yedek personele 

geçilecektir. 

Not 5: Hareketlilikler Sudan,  Cibuti ve Bagladeş için pandemi şartlarına göre uygun olan en kısa sürede hareketlilikler gerçekleştirilecektir. Cibuti  için kalan kontenjanlara tekrar ilana 

çıkacalacaktır 
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