
Başvuru Şartları: 

 Ders verilecek  üniversiteden davet / kabul yazısı (Letter of Acceptance) 

 

Başvuru Şekli: 

 Doldurulup  imzalanmış Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu 

ve davet / kabul yazısı pdf olarak  erasmus@erzurum.edu.tr  adresine     

gönderilmelidir. 

 

Başvuru Kriterleri: 

 Başvuru değerlendirme ölçütleri ekteki sayfadadır! 

 

Seçim Sonuçlarının İlan ve İtiraz Tarihi: 

 Seçim Sonuçlarının İlanı: 24 Eylül 2018 

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği 

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
Erasmus+ Koordinatörlüğü 

444 5 388 / 2568 

2017 projesi kapsamında Ulusal Ajans’ın Erzurum Teknik Üniversitesi’ne 

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği için tahsis ettiği 4 kişilik                    

kontenjandan yararlanmak isteyen ve alttaki başvuru şartlarını sağlayan               

Öğretim Üyelerinin 21 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar                         

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.  

https://www.erzurum.edu.tr/Content/etugeneldosyalar/7897c92f-c675-4876-bec2-592b2328d820.docx
mailto:erasmus@erzurum.edu.tr


KRİTER SP ETKİSİ/PUAN 

Dil puan DİL PUANI x %20 

Şehit ve gazi çocuklarına/eş ve yakınlarına* +15 

Engelli personele (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 

Daha önce Ders Verme Hareketliliği’nden faydalanmamış öğretim elemanı + 10 

Daha önce  Ders Verme Hareketliliği’nden faydalanmamış bölüm/birim ve 
anabilim dalı 

+ 10 

Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü + 10 

Başvurduğu akademik yıl içinde gelen Erasmus öğrencileri için yabancı 
dilde ders açmış olma 

+ 10 

Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan 
ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi 
planlayan başvurular 

+ 10 

Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.)  dışında hakkından vazgeçmiş 
olma 

-10 

Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak -15 

İki yıl önce programdan  faydalanmış  olmak -10 

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak -5 

NOT: Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen kontenjan dikkate alınarak, Erzurum Teknik Üniversitesi -

ndeki tüm öğretim elemanlarının (başvuru şartlarını sağlamak koşuluyla) Erasmus+ hareketlilik program-

larından fayadalanbilmeleri için daha evvel herhangi bir hareketlilik (Erasmus+, Mevlana, IASTE vb.)                

programı kapsamında yurt dışına çıkmamış akademik personelimize öncelik verilecektir. 

 

*: Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 

tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde 

ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından 

dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve 

çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde 

gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle 

hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus              

personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. 


