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, DAGITIM YERLERINE

Erasmust Ana Eylem 1: Bireylerin Ögrenme Hareketliliği Program Ülkeleri Arasında

Yükseköğretimde Personel Hareketliliği kapsamında 2019-2020 akademİk yılında Ders Verme

Hareketliliği için, Türkiye Ulusal Ajansı tarafindan Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı ,

11,550 € olarak belirlenmiştir. Tahsis edilen hibenin, ek hibe talebi İle artırılabİleceğİ ve

kurumlararası anlaşmal ar göz öni.inde bulundurularak, birimlere dağıtımı da yapılmıŞtır (Ek-2).

Ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğretim elemanlarının, Ek-l'deki "Ders

Verme Hareketliliği Başvuru Formu" ile bağlı bulundukları faktilte dekanlıklarına, enstİtü ve

yüksekokul müdürlüklerine başvurularmı yapmaları gerekmektedİr. Başvurular, Rektörlükçe

atanan bir komisyon tarafindan değerlendirilerek, kontenjan dahilinde asil ve yedek üyeler

belirlenecektir. Komisyon başvuruları değerlendirirken, Erasmus* Ana..Eylem 1: Bireylerin
Ögrenme Hareketliligİ Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretimde Ögrenci Ve Personel

Hareketliliği El Kitabının 4.2, maddesinde yer alan esasları dikkate alır.

Buna göre

1. Ders verme hareketliliğinden öğretim elemanlarr faydalanabilir. Araştırma görevlileri,

de ği ş imden f ay da|anamaz.
2. Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele,

Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölümlere,
Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan

ülke ve yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan

bölümlere,
Engelli personele (zorunlu),
Gazi personel ile şehit ve gaziyakını personele (zorunlu)*

öncelik verilecektir.

3. Ders Verme Hareketlilikleri, 2019-2020 akademik yılı için geçerli kurumlararası anlaşmaya

sahip eğitim kurumlarına yapılmalıdır.

4. Ders Verme Hareketliliği için öğretim üyelerinden istenilen dil seviyesi Erasmus*
kapsamında minimum B2'dir. Öğretim üyesinden, karşı kurumun dil belgesi istemesi

durumunda, istenilen belgenin karşı kuruma sunulmasından öğreliuİ liyesi sorumludur.

.*:: ,

- 12l4llggl tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. Maddesine göre "kamu görevlilerinden

yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kakmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından

dolayı teror eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli h6le gelen, ölen veya öldiirülenler"in eŞ ve Çocuklarl
ile 23 Temmuz20|6 tarih ve 667 say/rı KHK'nin 7. Maddesi uyarınta, |510712016 tarihinde geıÇekleŞtirilen darbe

teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eŞ ve Çocukları
vŞa malul olan İiuilıer ile bu kişilerin eş veçocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde

önceliklendirilir.
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5. Ders verme sıiresi 8 (sekiz) saatten az olamaz. Yapılacak faaliyetler konferans, seminer
ve atölye çalışması şeklinde de olabilir.

6. Ders Verme hareketliliğinde bulunacak öğretim üyelerine ödenecek günlük harcırah
Ulusal Ajans tarafindan ülke bazında belirlenen günlükler üzerinden hesaplanır (Ek-3).
Üniversitemize tahsis edilen bütçeden daha faz|a faydalanılabilmesi için değişime
gidecek öğretim üyelerimize ödeme en fazla 3 gün eğitim + 2 gün yol şeklinde yapılır.
Ders Verme Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup,
yurt dışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
Eğitim faaliyetinde bulunulmayan günler için hibe ödemesi yapı|maz.

7. Erasmusf Ders Verme Hareketlilik faaliyetinin 30 Eylül 2020 tarihi itibarı ile
tamamlanması gerekmektedir.

8. Faaliyetten şartları sağlamak kaydıyla hibesiz olarak faydalanma imkanı vardır.

Erasmus* Akademisyen Ders Verme Hareketliliği seçim sürecinin başladığının tüm
öğretim elemanlarına duyurularak başvuruların20 Eylül 2019 tarlhine kadar tarafınızca alınması,
başvuru formlarının ekleriyle birlikte 27 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar resmi yazı
ile Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Uğu MALAYOGLU
Rektor Y rdımcısı

EKLER:
l. Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu
2, Enstiti.VFakülte/Yüksekokul Kontenjanları
3. Ders Verme Hareketliliğinden Faydalanacak Personele Verilecek Hibe Miktarları

DAĞITIM: Tüm Fakülte / Yüksekokul,/Enstitüler
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