
1  

  

 

 

 

 

 
2019-2021 AKADEMİK YILI 

ERASMUS+   KA107 ULUSLAR ARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ 
PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI  

 

2019-2021 Akademik Yılında Üniversitemizin kabul edilen Erasmus KA107 projesi kapsamında 

Güney Afrika – Central University of Technology’ de ders vermek üzere başvuru yapmak isteyen ve 

başvuru koşullarını sağlayan akademik personellerin başvurularını 27 Kasım 2019 tarihinden itibaren Dış 

İlişkiler Ofisi’ne (Spor Bilimleri Fakültesi Binası 2.Kat) yapmaları gerekmektedir. 

Başvuru tarihleri  : 27 Kasım 2019 – 18 Aralık 2019 

 

Sonuçların açıklanması : 20 Aralık 2019 

 

 
Ders verme hareketliliğinin kapsamı: 

 
2019 yılında kabul edilen üniversitemizin Erasmus+ KA107 Ortak Ülkeler Uluslar Arası Kredi Hareketliliği 

(International Credit Mobility - ICM) projesi kapsamında Güney Afrika Central University of Technology 

kurumunda 8 gün ders verme hareketliliği 

 
 

Ders verme hareketliliğinin hedefleri şunlardır: 

 

*Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının akademik 

personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek, 

 

*Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek, 

 

*Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda 

destek olmak. 

 

Kontenjan:  

 

Mühendislik Fakültesi – Elektrik Elektronik Müh. Bölümü - 2 kişi 

 
 

 Gerekli Şartlar: 
 

İlgili proje gereği Ders Verme hareketliliğine yalnızca üniversitemiz Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Bölümü bölümünde ders verme zorunluluğu olan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri başvuru 

yapabilirler.  
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 Faaliyetin Süresi: 
 

Ders Verme Hareketliliği kapsamında 8 gün ders verme faaliyeti + 2 gün seyahat olmak üzere(1 gün gidiş+ 

1 gün dönüş) toplam 10 günlük hibe verilecektir. 8 günlük ders verme faaliyeti süresince en az 12 saat ders 

verilmesi gerekmektedir. Faaliyet gerçekleştirilmeyen günler için hibe ödemesi yapılmayacaktır. 

 

 

Hibe: 

Seçilen personele Güney Afrika – Central university of Technology kurumunda geçirecekleri ders verme 

süresi için verilecek günlük/haftalık hibe miktarı; Erasmus+ KA107 projesi bütçesi göz önünde tutularak 

hesaplanır: 

 

Giden Personel: Günlük 180€  

 

Seyahat İçin Yapılacak Ödeme: 
 

Faaliyet kapsamında gidilecek yere yapılan seyahat için Avrupa Komisyonu’nun Mesafe Hesaplayıcı 

uygulaması http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm kullanılarak gidilecek yere 

yapılacak seyehat km bazında hesaplanacaktır. Hesaplanan km’ye göre tablodaki tutarlar ödenecektir. 

 

100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 180 AVRO 

500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 275 AVRO 

2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 360 AVRO 

3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 530 AVRO 

4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 820 AVRO 

8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1100 AVRO 

 

 
 

 Hibe Ödemesi: 
 

Erasmus kapsamında Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanan/faydalanacak personelin hibesi 2 

taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personelin gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibesinin 

%80’i verilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, personele verilen “Katılım Belgesi”nde yer alan 

kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak, personel faaliyet raporunu teslim ettikten sonra yapılır. 

Hareketlilik sonrasında, tüm belgeler ve imzalar eksiksiz olarak Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim 

edildiği takdirde %20 hibe ödemesi yapılacaktır. 

 
 

  

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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 Başvuru Belgeleri: 

 
a. Başvuru Formu 

(Bağlantıdaki dosyayı açınız ve formu elektronik ortamda doldurunuz) 

b. Gidilecek kurumdan alınacak Kabul Belgesi (Kabul Belgesi başvuru evrakları arasında sunulması 

gerekmektedir) 

c. Yabancı Dil Belgesi (YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL, YÖKDİL) 

d. Hizmet Belgesi 

 
(Başvuru esnasında beyan edilen belgeler esas alınacaktır. Başvuru sonrasında beyan edilen belgeler kabul 

edilmeyecektir. 

 

 

Değerlendirme:  

 

Değerlendirme kriterleri aşağıdaki şekildedir: 

 

Yabancı Dil Puanı (%50) +  

Hizmet Puanı (Yükseköğretimde her yıl için 1 puan, en fazla 25 puan) +  

Kıdem Puanı (en fazla 25 puan) 

 

Kıdem Puanı: 

Profesör  : 25 puan 

Doçent  : 23 puan 

Dr Öğretim Üyesi : 21 puan 

Öğretim Görevlisi : 19 puan 

 

 

İrtibat; 

  

Öğr. Gör Uğur KOYUNCU 

0 382 288 38 37 

erasmus@aksaray.edu.tr 

 ugurkoyuncu@aksaray.edu.tr 
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