
2018/2019 AKADEMİK YILI 

ERASMUS+ PERSONEL  

EĞİTİM ALMA VE DERS VERME HAREKETLİLİĞİ  

BAŞVURULARI 
 

2018-2019 akademik yılı 2018 proje döneminde üniversitemizden ERASMUS + Personel 

Hareketliliğine katılmak isteyen üniversitemiz çalışanlarının başvuruları, 22 Ekim 2018 

tarihinde başlamaktadır. 

Başvuru Formu için tıklayınız. 

Akademik ve İdari Personel için Genel Koşullar: 

a. Kapadokya Üniversitesinde istihdam edilen tam zamanlı personel olması, 

b. Hareketlilik yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu, işletme veya araştırma 

merkezi ile Üniversite arasında gerçekleşecek ise kurumlar arası anlaşma1 

olması, 

c. Hareketlilik yapılacak kurumda verilecek programı sağlayabilecek dil 

yeterliliğinin olması ve belgelemesi2, 

d. Alacağı eğitimin görev aldığı birimde ihtiyaç olduğunu ve kişisel performansa 

olumlu getirilerini olacağını içeren bir rapor sunması, 

e. Personel Eğitim Alma Hareketliliği için minimum süre 2 gün, maksimum süre 

ise 5 gün olarak planlanması ve mevcut görevlerini aksatmayacağına dair idari 

amirinden onay yazısının sunulması, 

f. İş planının, kabul eden ve gönderen kurum tarafından uygun bulunarak 

imzalanmış olması, 

g. Ders verme hareketliliği için başvuruda bulunuluyorsa; eğitimcinin yapacağı 

ziyaret süresinde asgari 8 saat ders verecek olması gerekir. 

** Asil ve yedek listenin belirlenmesinde aşağıda belirtilen kriterler uygulanır; 

i. Kapadokya Üniversitesi en az bir yıllık iş tecrübesi  + 10 puan 

ii. Birim Koordinatörü       + 10 puan 

iii. İlk kez işbirliği sağlaması     + 10 puan 

iv. Yurt dışına hiç çıkmamış olunması    + 10 puan 

v. Dil yeterliliğinin belgelendirilmesi    + 10 puan 

vi. Daha önceden programdan faydalanmamış olunması3 + 10 puan 

vii. Davet mektubunun alınmış olması    + 10 puan 

“Personel Ders Verme Hareketliliği” ve “Personel Eğitim Alma Hareketliliği” değerlendirme 

ve yerleştirme işlemleri ilgili yıl alınan hibe ve seçim kriterlerine uygun Değişim Programları 

Değerlendirme Komisyonu tarafından şekilde, tarafsız, şeffaf ve adil olarak asil ve yedek olarak 

belirlenir. 

Değişim programı kapsamında hareketliliğe hak kazanan personel ile üniversitemiz arasında 

yurt dışına gitmeden önce bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile personelin Personel 

Hareketliliği programına katılacağı kesinleşir. Sözleşmede belirlenen azamî tutara ilişkin 

ödemeler, personelin sözleşmede belirteceği hesabına iki taksitte yapılır. Hareketlilik öncesi 

%70 ön ödeme ve hareketlilik süresini tamamladığına dair form ve belgelerin teslim edildiği 

tarihten itibaren 30 gün içerisinde kalan ödeme hesaba yatırılır. Personel hareketlilik öncesinde 

ve sonrasında Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından talep edilen belgeleri tamamlamak 

zorundadır. 
Ayrıntılı bilgi için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ile irtibata geçiniz.erasmus@kapadokya.edu.tr 

                                                           
1 Anlaşma olmadığı takdirde, davet alınan kuruma ait bilgilerin açıkça davet mektubunda verilmesi. 
2 Belge sunulmadığı takdirde uygulama dilinde yeterliliği olduğunu kanıtlayıcı beyan. 
3 Daha önce programdan yararlanılmış ise en eski tarihtekilere öncelik verilecektir. 
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