2018-2020 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ KOCATEPE STAJ KONSORSİYUMU
PERSONEL DERS VERME / EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU
DUYURUSU (KA103)
Kocatepe Staj Konsorsiyumu, personel değişimi ve staj amaçlı öğrenci değişimi faaliyetlerini
gerçekleştirmek üzere, Erasmus+ Programı kapsamında bütün hibeleri Türkiye Ulusal Ajansı
aracılığıyla Avrupa Birliği fonlarından karşılanacak şekilde, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Koordinatörlüğünde Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ve Eskişehir Sanayi Odasının bir araya gelmesiyle
oluşturulmuş bir konsorsiyumdur. Bu konsorsiyum kapsamında 2018-2020 Proje Dönemi Anadolu
Üniversitesi personel hareketliliği başvuru ve değerlendirme ölçütlerinin ayrıntıları aşağıda
açıklanmaktadır.
Başvuru Tarihleri: 25 Şubat – 11 Mart 2019
Başvuru
Öncelikle Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasında bulunan https://app.uib.anadolu.edu.tr/ linkinden
on-line başvuru yapılacaktır. Sonrasında da aşağı belirtilen başvuru belgelerinin Uluslararası

İlişkiler Birimine 11 Mart 2019 tarihinde saat 17:30’a kadar şahsen teslim edilmesi
gerekmektedir. Başvuru belgeleri teslim edilmediği takdirde başvuru değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Online başvuru linki 11 Mart 2019 saat 12:00’e kadar aktif olacaktır.
Kontenjan
Ders Verme Hareketliliği: 4
Eğitim Alma Hareketliliği: 4
NOT 1: Başvurular sonucunda her bir başvuru sahibi için ekte verilen değerlendirme ölçütlerine göre
Erasmus+ sıralama puanı oluşturulacaktır. Tüm başvuru sahipleri bu sıralama puanına göre en yüksek
puanlıdan en düşük puanlıya olacak şekilde sıralanacaktır. Ders Verme ve Eğitim Alma hareketlilikleri
için mevcut kontenjan dahilinde bir birimden en fazla bir kişi ASIL, diğer kişiler YEDEK olacak şekilde
yararlanıcılar belirlenecektir.
NOT 2: Enstitülerin kadrosundaki öğretim elemanları online sistemde alanlarına en yakın fakülte /
yüksekokuldan başvuru yapabilirler.
NOT 3: Başvuru için davet mektubu alma zorunluluğu yoktur.
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Başvuru Belgeleri
1. Online Başvuru Formunun (PDF) Çıktısı (2 nüsha)
2. Erasmus+ Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / MYO / Bölüm Koordinatörlük / Yardımcı
Koordinatörlük Belgesi (varsa)
3. Yabancı dil sınav sonuç belgesi (Eğitim Alma ve Ders Verme için) ( KPDS, ÜDS, YDS,
TOEFL, YÖKDİL, veya ÖSYM tarafından tanınan diğer sınavlar)
4. Engellilik veya Şehit / Gazi Yakını Belgesi (varsa)

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ
DERS VERME HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOKTALAR
- Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği programı sadece resmi olarak ders vermekle yükümlü
personele açıktır (Profesör, Doçent, Dr.Öğr.Üyesi, Öğretim Görevlisi ve çalıştıkları birimde ders

vermekte olan Araş.Gör.Dr.)
-Ders vermekle yükümlü olmayan Araştırma Görevlisi ve idari personel bu hareketlilik için
başvuru yapamazlar.
- Personel Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmak üzere seçilmiş olan akademik personelin,
gideceği yükseköğretim kurumunda en az 8 saat ders verme faaliyetinde bulunması gerekir.
- Faaliyet süresi 3 gün olacak şekilde hibelendirilir. 3 günden fazla günler için hibe ödemesi yapılamaz
- Değişim faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2020 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. (Karşı
kurumdan alınan davet mektupları bu tarih göz önünde bulundurularak alınmalıdır.)
- Gidecek personel sayısı Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçe ile sınırlıdır. Hareketlilik
gerçekleştirilecek olan yükseköğretim kurumu ile Anadolu Üniversitesi arasında, başvuru yapılacak
bölüm için mevcut ve geçerli bir “Erasmus İkili Anlaşması” olması gerekmektedir. Üniversitemizin
anlaşmalı olduğu AB Üniversitelerinin listesi, kontenjan sayıları, gerekli belgeler ve benzer konularda
bilgi edinmek için lütfen http://uib.anadolu.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.
- İsteyen öğretim elemanlarımız hibe almaksızın ”Non-Grant Teaching Staff Mobility” olarak değişim
faaliyetinde bulunabilirler. Personelin faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru yapması ve
başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.
-Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel
ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ve personele fazla hibe
verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde
bulunulması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda
sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Başvuru formları, Merkezin internet
sitesinde, [https://goo.gl/srJwkS] yayımlanmaktadır.
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EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOKTALAR
- Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği programından üniversitemizde görevli tüm akademik
ve idari personel yararlanabilmektedir.
- Faaliyet süresi 3 gün olacak şekilde hibelendirilir. 3 günden fazla günler için hibe ödemesi yapılmaz.
-Gidecek personel sayısı Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçe ile sınırlıdır. Üniversitemizin
anlaşmalı olduğu AB Üniversitelerinin listesi, kontenjan sayıları, gerekli belgeler ve benzer konularda
bilgi edinmek için lütfen http://uib.anadolu.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.
- Değişim faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2020 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. (Karşı
kurumdan alınan davet mektupları bu tarih göz önünde bulundurularak alınmalıdır.)
-İsteyen personel hibe almaksızın “Non-Grant Training Staff Mobility” olarak değişim faaliyetinde
bulunabilir. Personelin faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru yapması ve başvurunun
diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.
-Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel
ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ve personele fazla hibe
verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde
bulunulması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda
sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Başvuru formları, Merkezin internet
sitesinde, [https://goo.gl/srJwkS] yayımlanmaktadır.
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PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA FAALİYETLERİ İÇİN HİBE ÖDEMELERİ

Ülke Grupları

1. Grup Program
Ülkeleri
2. Grup Program
Ülkeleri

3. Grup Program
Ülkeleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya,
İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn,
Lüksemburg, Norveç
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney
Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta,
Portekiz, Yunanistan
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan,
Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya,
Slovenya, Türkiye *

Günlük
Hibe
Miktarları
(Avro)
153

136

119

Seyahat Gideri Ödemeleri
Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Personel Hareketliliğinden faydalanacak olan personel, günlük
hibe miktarına ek olarak seyahat maliyetlerini karşılamak için seyahat mesafelerine karşı gelen tutarı
alacaktır:

SEYAHAT MESAFELERİ
10 ile 99 km arasında
100 ile 499 km arasında
500 ile 1999 km arasında
2000 ile 2999 km arasında
3000 ile 3999 km arasında
4000 ile 7999 km arasında
8000 km ve üzeri

TUTAR (€)
20
180
275
360
530
820
1500

Seyahat mesafesinin hesaplanmasında Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programının yürütülmesinden
sorumlu kurum olan Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı (distance calculator) kullanılacaktır.
Belirtilen mesafe hesaplayıcısına ulaşmak için: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm
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