
                                                                                                      
ERASMUS+ KA107 ORTAK ÜLKELERLE HAREKETLİLİKLER  

PERSONEL HAREKETLİLİKLERİ BAŞVURU ÇAĞRISI 

KOSOVA ve ARNAVUTLUK  

Erasmus + KA107 Ortak Ülkelerle Personel Faaliyetleri  

Ders Verme Faaliyeti: Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir 

yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkedeki bir 

yükseköğretim kurumunda veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle 

yükümlü olan bir personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda 

öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa 

akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günüdür. 

Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders 

saati ders verilmesi zorunludur. 

Eğitim Alma Faaliyeti: Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam 

edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim 

almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin 

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet 

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

çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans 

katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak 

değerlendirilmemektedir. 

Kimler Başvurabilir: Üniversitemizin Erasmus + KA107 Ortak Ülkelerle Faaliyetler 

kapsamında hibe almaya hak kazandığı Kosova ve Arnavutluk’ta bulunan ortak üniversitelerle 

gerçekleştirilecek faaliyetler için anlaşmaya dâhil olan birim ve bölümlerde görev yapan 

akademik/idari personel başvuru yapabilir.  

 

 
Ülke 

 
Ortak Üniversite 

 
Bölüm 

Kontenjan 

Ders 
Verme  

Eğitim 
Alma 

Arnavutluk  Albanian University, 
Tirana  

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler  

2 1* 

Kosova  Tempulli College Psikoloji 1 - 

 

 



                                                                                                      
 

*Projenin içeriğine uygun olarak, eğitim alma faaliyeti başvurusunda müfredat geliştirme ve 

araştırma-geliştirme projeleri üzerine çalışan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler akademik 

personeli ve yükseköğretimde uluslararasılaşma alanında görev yapan akademik/idari 

personel önceliklendirilir.  

Başvuru tarihleri  

2020 takvim yılı içerisinde Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyetine 

katılmak isteyen akademik ve idari personel, başvuru belgelerini 20 Mart 2020 tarihine kadar 

Uluslararası Ofis’e teslim ederek başvuru yapabilirler.  

Başvuru belgeleri 

1. Başvuru Formu 
2. Ziyaret edilecek kurumdan alınacak Kabul Mektubu  

(Kabul mektubu ziyaret tarihini ve amacını içermelidir).  
3. Ders Verme için Öğretim Planı  

Eğitim Alma için Eğitim Planı  

Başvuru belgeleri Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edilmelidir.  

Hibe Tahsisi 

Faaliyetler en çok 5 gün için hibelendirilecektir.  

Ülke  Günlük Hibe  Seyahat Hibesi* 

Arnavutluk, Tirana  180 Avro 275 Avro  

Kosova, Tempulli  180 Avro 275 Avro 

 

*Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe 
Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan 
ulaşılabilmektedir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

Engelli akademik/idari personelin hareketliliği katılımında, ihtiyaç duyabileceği ek desteği 
karşılamak üzere (refakatçinin konaklama ve seyahat masrafları vs.) mali destek 
sağlanabilmektedir. 

Değerlendirme 

Değerlendirme süreci Rektörlükçe “resmi görevlendirme” ile görevlendirilmiş bir komisyon 
tarafından yapılır.  

Yukarıda belirtilen, projenin/anlaşmanın içeriğiyle ilgili olan kriterlerin yanı sıra genel 
değerlendirme kriterleri başvuru çağrısının ekinde sunulmuştur.  

 

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

