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Personel Ders Verme Hareketliliği
Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE (Erasmus Beyannamesi) sahibi bir
yükseköğretim kurumunda ders verme yetkisi olan akademik 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.
Personel Ders Verme Hareketliliği ile ilgili genel hükümler için Erasmus+ Uygulama El
Kitabı’na bakınız.
Başvuru Koşulları:


Yurtdışında

bir

yükseköğretim

kurumunda

ders

verme

hareketliliği

gerçekleştirmek isteyen personelin Batman Üniversitesi’nde tam/yarı zamanlı
olarak istihdam edilmiş ve kurumda fiilen görev yapmakta olan akademik
personel olması gerekir.


Ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim
kurumu ile Batman Üniversitesi arasında kurumlar arası anlaşma olması gerekir.



Akademik personelin gideceği üniversitede haftada en az 8 saat ders vermesi
zorunludur.



Kontenjan 4 kişidir. Bu sayı başvuru ve bütçe durumuna göre bir miktar daha
arttırılabilir.

Faaliyet süresi:


Faaliyet süresi 3 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün yol) ile sınırlıdır.



Hareketlilikten hibesiz olarak faydalanacak olan personelimiz için de 2 aya kadar
hareketlilikten faydalanma imkânı vardır. Fakat hareketliliğin süresi arttıkça ders verme
yükümlülüğünün de doğru orantılı olarak artması gerekmektedir. (Örneğin; 1 hafta için
zorunlu 8 saat ders verme gerekliliği olduğundan, 2 hafta sürecek bir ders verme
faaliyetinin en az 16 saat olması gerekmektedir).



Faaliyet en geç 31 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanmalıdır.

Başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler:


Personel Başvuru Formu (bağlı bulunulan dekanlık/müdürlük tarafından onaylı)



Kimlik Fotokopisi



1 adet fotoğraf



Yabancı dil düzeyini gösterir belge

Puanlama aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır:
Değerlendirme Kriterleri

Puan

Başvurusunu eksiksiz gerçekleştiren personele verilecek taban puan

+20

Yabancı dil (YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınav belgesinin
ibrazı halinde, alınmış olan puanun (100’lük sistemde) eklenecek yüzdesi)

%40

Programdan ilk kez yararlanma

+20

Kabul mektubu olanlar

+15

Engelli personel
Bölümünde son iki yıl içinde öğrenci değişimi gerçekleştirmiş bir Bölüm
Erasmus Koordinatörü ise

+5

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekten
vazgeçme
Puanların eşit olması durumunda:


Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personele,



Batman Üniversitesi’ndeki hizmet yılı fazla olan personele öncelik verilecektir.

+10
-30

Seçim sonrasında teslim edilmesi gereken belgeler


Taraflarca

onaylı

Öğretim

Programı

Erasmus+

HE

Staff

Mobility

Agreement_Teaching (İngilizce olarak doldurulacaktır)


Resmi davet mektubu (Personel, yurt dışında ders vereceği üniversite ile doğrudan irtibat
kurarak gideceği tarih, vereceği ders ve diğer ayrıntıları görüşüp kesinleştirmelidirler.)



Vakıfbank Euro hesap bilgileri

Hibe Ödemesi


Erasmus+ hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler
tamamlandıktan sonra imzalanmış olan hibe sözleşmesinde faydalanıcının belirttiği Euro
hesabına yatırılır.



[(Faaliyet günü + 2 gün seyahat) x (Günlük hibe miktarı)] + Seyahat hibesi şeklinde
toplam hibe hesaplaması yapılır.



Değişimden yararlanan personelin maaş ve diğer hakları aynen devam eder.



Dileyen personel eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.



Ayrıca Engelli personele ilişkin ilave destek ve imkanlar için tıklayınız.

