PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ
Başvuru Koşulları:


Yükseköğretim Kurumlarının öğretim personelinin veya işletmelerde çalışan
personelin yurt dışındaki bir ortak Yükseköğretim Kurumunda en az 8 saat ders
vermek şartıyla 2 günden 2 aya kadar ders vermesine olanak tanımaktadır.



Ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim
kurumu

ile

gönderen

yükseköğretim

kurumu

arasında kurumlar

arası

anlaşma olması gerekir.


Değişimden yararlanan öğretim üyelerinin/elemanlarının (Okutman, Öğr. Görevlisi)
maaş ve diğer hakları aynen devam eder.

Başvuru Süreci ve İşlemler:


Ders verme yetkisi bulunan akademik personelimiz, ikili anlaşmalar dahilinde
belirtilen kontenjanlara başvurmak için, ilan döneminde Personel Bilgi Formu ve
yabancı dil düzeyini gösterir bir belge ile koordinatörlüğümüze başvurmalıdır.



Değişimi onaylanan öğretim üyeleri/elemanları bu aşamadan sonra yurt dışında ders
verecekleri üniversite ile doğrudan irtibat kurarak gidecekleri tarih, verecekleri ders ve
diğer ayrıntıları görüşüp kesinleştirmelidirler ve buna göre karşı üniversiteden resmi
davet mektubu gönderilmesini sağlamalıdırlar. Öğretim üyeleri/elemanları değişim
tarihlerini karşı tarafın istekleri doğrultusunda değiştirebilirler, ancak böyle bir
durumda söz konusu değişikliklerin Dekanlıklar/Yüksekokul Müdürlükleri aracılığıyla
U.İ.O. 'ne bildirilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme


Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele,



Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da
birimlere,



Daha önce ders verme hareketliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda
yer

alan ülke

ve

yükseköğretim

kurumu

ile

hareketlilik

faaliyeti

gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilmesi hedeflenmektedir.


Ders verme hareketliliği kapsamında seçilen personelin ilgili hareketlilik
faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler

sırasında başvuran personelden dil becerisi daha yüksek olanlar öncelikli
olacaktır (KPDS, ÜDS, YDS).


Ders verme hareketliliği faaliyetinde, ders verme süresinin en az 8 ders
saatini içermesi gerekmektedir. Yurt dışında ders verme süresinin 8 saatin altına
düşmesi durumunda Erasmus hibesi verilemez.
Örnek Değerlendirme Tablosu

Taban Puan Oluşturma

20

ÜDS/KPDS Yabancı Dil Sınavı Puanının yüzde

ÜDS/KPDS Puanı

50'si

taban puana eklenir)

Programdan ilk kez yararlanma

( %50 ’si

+20 (taban puana eklenir)

Hizmet yılı 10 yıldan fazla olanlar

+5 (taban puana eklenir)

Hizmet yılı 20 yıldan fazla olanlar

+10 (taban puana eklenir)

Erasmus Bölüm Koordinatörü/Yardımcısı

+5 (taban puana eklenir)

Bir önceki yıl programa başvuru yapıp, tüm
işlemlerini gerçekleştirmekle birlikte, sağlık,
zorunlu nedenlerle programdan yararlanamama

+10 (taban puana eklenir)

(Dilekçe ile bilgilendirme gerektirir)
Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde,
yukarıda
belirtilen

nedenler

dışında

gerekçe

-20 (taban puandan çıkarılır)

göstermeksizin
gitmekten vazgeçme
Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetinde
bulunmamış birimler arasında olmak

+10 (taban puana eklenir)

