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ERASMUS+ DERS VERME 
VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 

2019 – 2020 BAŞVURU İLANI 
 

 

Yayınlanma Tarihi: 1 Kasım 2019 
 
 

BAŞVURULARIN AÇILMASI : 04 Kasım 2019 Pazartesi 

SON BAŞVURU TARİHİ  : 27 Aralık 2019 Cuma (TSİ 16:00’da başvuru kapanacaktır) 

 
Değerli Ufuk Üniversitesi Personeli, 
 

1. Ufuk Üniversitesi olarak, 2019 - 2020 yılı eğitim/öğretim döneminde Erasmus+ ders verme ve 

eğitim alma hareketlilik faaliyetleri için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Hareketlilik hibesi 01 

Ocak 2020 - 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek faaliyetler için planlanmıştır. Seçim 

kriterleri ve değerlendirmeler bakımından Rektörlük makamı tarafından daha önce yayımlanan 

hususlar yürürlüktedir. Başvuru evraklarının UA İlişkiler ve Erasmus+ Koordinatörlüğüne teslim 

edilmesi için en son tarih 27 Aralık 2019, saat 16.00’dır. Sonuçlar 6 Ocak 2020’de açıklanacaktır. 

2. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesindeki maksat; yükseköğretim personelinin yeterliliklerinin 

geliştirilmesi ve yurt dışında mesleki gelişim fırsatları yaratılmasıdır. Erasmus+ Bireylerin Öğrenme 

Hareketliliği Ana Eylem Planında bu maksada yönelik iki ana hareketlilik söz konusudur. Bunlar;  

 a. Personel Ders Verme Hareketliliği, 

 b. Personel Eğitim Alma Hareketliliğidir, 

3. Personel Ders Verme Hareketliliği 

 a. Personel ders verme hareketliliği; Ufuk Üniversitesinde ders vermekle yükümlü olan bir 

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. 

b. Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir 

yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev 

yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel 

için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden 

faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile 
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yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden 

faydalanamaz. 

 c. Personelin, program ülkelerinden birinde (ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda) 

öğrencilere ders verebilmesi için o yükseköğretim kurumu ile Ufuk Üniversitesinin karşılıklı 

anlaşma imzalaması gerekmektedir.  

 ç. Halihazırda, üniversitemiz aşağıda belirtilen üniversiteler ile karşılarında belirtilen 

bölümlerde personel ders verme hareketliliği gerçekleştirmek üzere anlaşma imzalamıştır. İkili 

anlaşma imzalanmış olması üniversiteden davet mektubu alınmasına gerek olmadığı anlamı 

taşımamaktadır. 

 

 

S. No Üniversite Ülke Bölüm Kontenjan 

1 
Universitatea Ovidius din 

Constanta 
Romanya 

Teacher training 
with subject 

specialization 

2 personel x 5 gün  
(8 saat ders yükü) 

2 
Universidade Nova de 

Lisboa 
Portekiz Law 

1 personel x 5 gün  
(8 saat ders yükü) 

3 
Czestochowa University of 

Technology 
Polonya To be defined* 

4 personel x 5 gün  
(8 saat ders yükü) 

4 University of Oreadea Romanya 

-International 
Relations and 

Political Science 
-Economics 
-Psychology 

1’er personel x 5 gün  
(8 saat ders yükü) 

5 Universidad de la Laguna İspanya Law 
2 personel x 5 gün 
(8 saat ders yükü) 

6 Trakia University Bulgaristan 
-Medicine 
-Nursing 

1 personel x 5 gün 
(8 saat ders yükü) 

7 Medical University, Pleven Bulgaristan Medicine 
1 personel x 5 gün 
(8 saat ders yükü) 

8 
BBA INSEEC ECE 

Bordeaux, Lyon Campuses 
Fransa 

Business and 
Administration 

2 personel x 5 gün 
(8 saat ders yükü) 

9 Palacky University Çekya Psychology 
1 personel x 5 gün 
(8 saat ders yükü) 

10 
South-West University 

“Neofit Rilski” 
Bulgaristan 

-Psychology 
-Int and Political 

Studies 
-Economics and 
Administration 

-Comm. and Inf. 
Technologies 

1’er personel x 5 gün 
(8 saat ders yükü) 
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11 
Radom Academy of 

Economics 
Polonya 

-Education Science 
-Pol. Sciences and 

Civics 
-Psychology 

-Security services, 
finance, banking 

and insurance 
-Management and 

administration 
-Law 

-Information and 
communication 

technologies 

5 personel x 5 gün 
(8 saat ders yükü) 

12 University of Würzburg Almanya Languages 
1 personel x 5 gün 
(8 saat ders yükü) 

13 
University of Economics 
and Innovation, Lublin 

Polonya 
-Nursing 

-Computer Science 
-Management 

1’er personel x 5 gün 
(8 saat ders yükü) 

14 University of Alba Iulia Romanya 

-English Language 
and Literature 
-Didactics of 

English 

1 personel x 5 gün 
(8 saat ders yükü) 

*: Detaylar için ilgili bölüm yetkilileri ile görüşülerek davetiye temin edilmesi gerekmektedir. 

d. Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen bütçe dahilinde, “Personel Ders 

Verme Hareketliliği” kapsamında Üniversitemizden 2 akademik personelin istifade etmesi 

mümkündür.  

e. Üniversitemizde ders verme yükümlülüğü olan personelin, üniversitemizin anlaşma 

yaptığı yukarıda belirtilen üniversitelerden veya kendi imkanları ile üniversitemizle anlaşma 

yapmayı kabul edecek diğer üniversitelerden kabul mektubu alması gerekmektedir. (Personelin 

kendi imkânları ile bulduğu ECHE sahibi üniversitelerin, üniversitemiz ile anlaşma yapması 

konusunda Kariyer Yönlendirme ve Uluslararası İlişkiler Birimimize bilgi verilmeli ve faaliyete 

katılmadan önce karşılıklı anlaşmanın yapıldığı teyit edilmelidir.) 

f. Faaliyetin geçerli olarak kabul edilebilmesi için personelin kabul aldığı yükseköğretim 

kurumunda haftalık en az 8 saat ders vermesi zorunludur.  (örneğin ders verme faaliyeti 2 hafta 

sürecekse bu faaliyette en az 16 saat ders verilmesi gerekmektedir). Konferans, kongre, çalıştay 

katılımları faaliyet kapsamında desteklenememektedir. 

 g. Ders verme hareketliliğine başvuracak personelin, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini 

bağlı olduğu birim koordinatörlerine onaylatmaları gerekmektedir. Belgeler başvuranın bağlı 

olduğu ilgili birim tarafından onaylatıldıktan sonra başvuran tarafından birimimize teslim 

edilmelidir.  
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Başvuru  Koşulları 

- Ufuk Üniversitesi kadrolu veya sözleşmeli akademik personeli olmak, 

- Belirtilen tarihlerde Kariyer Yönlendirme ve Uluslararası İlişkiler Birimine başvurmak, 

- Ders verme hareketliliği için bağlı olduğu bölümün ikili anlaşmasının olması (Yukarıda 

anlaşma yapılan üniversiteler ve kontenjanları bulunmaktadır). 

Başvuru  Evrakları 

- Başvuru formu, (buraya tıklayarak edinilebilir, bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)  

- Misafir olunacak üniversiteden gelen davet mektubunun kopyası, (Misafir olunacak 

üniversite ile anlaşmamız yoksa; birimimizle ile irtibata geçerek karşılıklı anlaşma 

imzalanması sağlanmalıdır.) 

- Yabancı dil belgesi, (yabancı dil puanı olan akademik personel ek puan verilmek 

suretiyle önceliklendirilecektir) 

- Taslak iş planı, ((Mobility Agreement, buraya tıklayarak edinilebilir Başvuru aşamasında 

iş planı imzasız olabilir. İş planında verilecek ders saatleri ve ders verilecek günler 

belirtilmelidir)  

- Personelin özgeçmişi, 

 

4. Personel Eğitim Alma Hareketliliği 

 a. Personel eğitim alma hareketliliği; Ufuk Üniversitesinde istihdam edilmiş akademik veya 

idari personelin, eğitim almak üzere program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim 

kurumunda ya da bir işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet 

kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli 

eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri vb.) alması mümkündür. Konferans, kongre, çalıştay 

katılımları faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.  

b. Eğitim alma hareketliliğinde bulunacak personelin ise en az 2 tam gün eğitim alması (iş 

başı eğitimleri, gözlem süreçleri vb.) gerekmektedir. Bu süre Ulusal Ajans tarafından yayımlanan 

“Yükseköğretim Kurumları için El Kitabında” en fazla 2 aya kadar olmasına karşılık mevcut hibe ile 

daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel 

hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en fazla 5 iş günü (buna ek olarak gidiş 

ve dönüş 2 gün yol) olarak sınırlandırmıştır. Bu şartlar altında Üniversitemizden 2 personelin 

istifade etmesi mümkündür.  

f. Eğitim alma hareketliliğine başvuracak personelin, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini 

bağlı olduğu birim amirlerine onaylatmaları gerekmektedir. Belgeler başvuranın bağlı olduğu ilgili 

birim tarafından onaylatıldıktan sonra başvuran tarafından birimimize teslim edilmelidir.  
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Başvuru  Koşulları 

- Ufuk Üniversitesi kadrolu veya sözleşmeli, idari veya akademik personeli olmak, 

- Belirtilen tarihlerde Kariyer Yönlendirme ve Uluslararası İlişkiler Birimine başvurmak, 

- Doğrudan mesleki yeterliliğin ihtiyaç olduğu birimlerde görev alıyor olmak. 

Başvuru  Evrakları 

- Başvuru formu, (buraya tıklayarak edinilebilir, bilgisayar ortamında doldurulmalıdır) 

- Misafir olunacak üniversiteden veya işletmeden gelen davet mektubunun kopyası, 

- Yabancı dil belgesi, (yabancı dil puanı olan akademik ve idari personel ek puan verilmek 

suretiyle önceliklendirilecektir) 

- Taslak iş planı ((Mobility Agreement buraya tıklayarak indirilebilir) Başvuru aşamasında 

iş planı imzasız olabilir. İş planında alınacak ders saatleri, yürütülecek faaliyetler ve 

günleri belirtilmelidir) 

- Personelin özgeçmişi 

5. Hareketliliğe Katılacak Personelin Belirlenmesi 

a. Seçimler, Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen önceliklere göre (tablo I ve II) Ufuk 

Üniversitesi Erasmus Değişim Programları Komisyonu’nca gerçekleştirilecektir. Bu komisyonda 

yer alan kişilerin nitelikleri El Kitabında tanımlandığı şekilde olmalı ve tarafsızlık ile şeffaflığı 

sağlamak üzere El Kitabında yer alan ifadenin tutanağa geçirilmesi gerekmektedir.   

b. Başvuruların Değerlendirme Puanları 

Başvuruları içinde kriterlere uygun olan başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi “Sıralama 

Puanı (SP)” esas alınarak yapılır. SP hesaplanmasında 40 olarak kabul edilen taban puana 

hareketlilik türüne bağlı olarak aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilir. 

Tablo I) Ders Verme Hareketliliği SP Hesaplaması 

Kriter SP Etkisi 

Dil Puanı Dil Puanı x %20 

Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış 

öğretim elemanı 

+ 10 puan 

Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış 

bölüm/anabilim dalı/programdan yapılan başvuru 

sahibi 

+ 10 puan 

Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü + 10 puan 

Başvurduğu akademik yıl içinde gelen Erasmus 

öğrencileri için yabancı dilde ders açmış olma 

+ 10 puan 

Personelin vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi - 10 puan 
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Daha önce mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) 

dışında hakkından vazgeçmiş olma 

- 10 puan 

Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak - 15 puan 

İki yıl önce programdan faydalanmış olmak - 10 puan 

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak - 5 puan 

 

Tablo II) Eğitim Alma Hareketliliği SP Hesaplaması 

Kriter SP Etkisi 

Dil puanı Dil Puanı x %30 

Daha önce eğitim alma hareketliliğinden 

faydalanmamış Ufuk Üniversitesi personeli 

+ 10 puan 

Daha önce eğitim alma hareketliliğinden 

faydalanmamış akademik/idari birimden yapılan 

başvuru sahibi 

+ 10 puan 

İdari personel ise + 5 puan 

Engelli personel ise + 5 puan 

Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında 

hakkından vazgeçmiş olma 

- 10 puan 

Personelin vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi - 10 puan 

Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak - 15 puan 

İki yıl önce programdan faydalanmış olmak - 10 puan 

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak - 5 puan 

 
c. Ders verme faaliyeti için 2, eğitim alma faaliyeti için 2 olmak üzere toplamda 4 adet 

kontenjan için seçim yapılacaktır. Ancak Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen 
hibenin yetersiz olması durumunda seçilecek aday sayısında azaltmaya gidilebilecektir. 

d. Koordinatörlüğümüze iletilen adaylar arasından, yukarıda yer alan ölçütler 
doğrultusunda asil ve yedek listeler oluşturulacak ve Kariyer Yönlendirme ve Uluslararası İlişkiler 
Birimi internet sayfasının (erasmus.ufuk.edu.tr) yanı sıra; Instagram ve Facebook hesaplarından 
(@ufukerasmusplus) duyurulacaktır.  

e. Tüm başvurular bağlı olunan birim dekanı/müdürü/sorumlusu tarafından onaylandıktan 
sonra, Kariyer Yönlendirme ve Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilecektir. Başvurular Komisyon 
tarafından değerlendirilecek ve seçim sonuçları resmi yazı ile ilgili birimlere iletilecektir. 

f. Birimimize başvuru yapan tüm personeller “aday” statüsündedir. Birimimiz, bütçe 
olanaklarının beklenenin altında kalması halinde önceden seçilmiş adaylar da dâhil olmak üzere 
kontenjan azaltmasına gidebilir. 
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6. Hareketliliğin Hibelendirilmesi 
 a. Hareketlilikten faydalanan personele katkı niteliğinde hibe verilmektedir. Verilen hibe 
yurtdışında geçirilen döneme ilişkin tüm masrafları tamamen karşılamaya yönelik değildir. 
 c. Personele Erasmus+ kapsamında yapılacak ödemelerin tamamı, ilgili personel tarafından 
Halk Bankası Çukurambar Şubesinde açtırılacak olan Avro hesabına yapılacaktır. 
 b. Personele ödenecek toplam hibe miktarı avro cinsinden: (günlük hibe miktarı)* x 
(toplam hareketlilik günü) + (seyahat hibesi)** şeklinde hesaplanmaktadır. 
 c. Herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmediği veya faaliyetin türüne uygun faaliyet 
yapılmadığı rapor edilen günler için hibe ödemesi yapılamaz. 
 d. Toplam hibe ödemesinin %80’i hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından, kalan %20’si 
ise hareketliliğin bitişini onaylayan belgelerin ofisimize teslimini takiben yapılır. 
 e. Tablo IV’teki mesafe bandına göre tahsis edilen seyahat hibesinin, seyahat masraflarının 
en az %70’ini karşılamadığını kanıtlayan yararlanıcılar, belgelendirmek kaydıyla istisnai seyahat 
masrafı talep edebilirler. Bu kapsamda alınabilecek hibe toplam seyahat masraflarının %80’ini 
geçemez. Bu durumda mesafe bandına göre ayrıca seyahat hibesi ödenmez. 

 
*: Tablo III) Günlük Hibe Miktarları 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler 

Günlük 
hibe 

miktarları 
(Avro) 

1. Grup 
Program 
Ülkeleri 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, 
İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 

153 

2. Grup 
Program 
Ülkeleri 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, 
Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 

136 

3. Grup 
Program 
Ülkeleri 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, 
Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, 

Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 
119 

 
   **: Tablo IV) Seyahat Hibesi Miktarı 

Elde edilen “km” değeri1 Hibe miktarı (avro) 

10-99 20 

100-499 180 

500-1999 275 

2000-2999 360 

3000-3999 530 

4000-7999 820 

8000 ve üzeri 1500 
1: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 
 

Ufuk Üniversitesi  
Kariyer Yönlendirme ve  

Uluslararası İlişkiler Birimi 
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