
                                                                                                      
ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİKLERİ BAŞVURU ÇAĞRISI 

2020 – 2021 Akademik yılında* Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyetine 

katılmak isteyen akademik ve idari personel, başvuru belgelerini 30 Kasım 2020 tarihine 

kadar Uluslararası Ofis’e teslim ederek başvuru yapabilirler.  

*Başvuru işlemleri, değerlendirme ve hibe sözleşmesi süreçleri göz önünde bulundurularak, 

faaliyetler en erken Ocak 2021 itibariyle planlanabilir.  

Ders Verme Faaliyeti Nedir? 

Üniversitemizde ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde 
ortak olunan ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders 
vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler 
gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

Bu hareketlilik faaliyeti, Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi ve Yükseköğretim kurumunun 
bölüm bazında var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversiteler için tıklayınız.  

Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az ardışık 2 gün sürmesi ve 8 
ders saati ders verilmesi zorunludur.  

Eğitim Alma Faaliyeti Nedir?  

Personel eğitim alma hareketliliği, Üniversitemizde istihdam edilmiş herhangi bir personelin, 
program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Eğitim almak 
üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları 
ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, 
profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program 
Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar1 olabilir. 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 ise faaliyet kapsamında 
desteklenememektedir. 

Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az ardışık 2 gün ve tam 
zamanlı olarak gerçekleşmesi zorunludur.  

Sanal Faaliyetler  

Covid-19 salgınının olumsuz seyri süresince her iki faaliyet türü, misafir olunan kurumun da 
onayıyla, sanal olarak gerçekleştirilebilir. Sanal faaliyet misafir olunan ülkede 
gerçekleştirilmiyorsa hibelendirilmez.  

 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf     

https://www.ayvansaray.edu.tr/resources/files/uluslararasi/ErasmusPartners1020.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf


                                                                                                      
 

 

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 (tüm imzalar tamamlanmalıdır) 

Eğitim Alma için Eğitim Planı (tüm imzalar tamamlanmalıdır) 
4. Tüm belgeler pdf formatında tek bir dosya halinde ve imzaların tam olması koşuluyla 

e-posta ile hazalaltunkulp@ayvansaray.edu.tr adresine gönderilmelidir.  
Son tarih: 30 Kasım 2020, 17:00  

Değerlendirme 

1. Değerlendirme süreci Rektörlükçe “resmi görevlendirme” ile görevlendirilmiş bir komisyon 
tarafından yapılır. Değerlendirme kriterleri başvuru çağrısının ekinde sunulmuştur.  

2. Katılımcılar en fazla beş gün faaliyet süresince hibelendirelecektir. Seyahat günleri ve beş 
günden sonraki faaliyet günleri hibelendirilmeyecektir.  

Önemli Notlar 

1. Covid-19 salgını sebebiyle yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar (seyahat kısıtlılıkları, 
karantina uygulamaları vs.) göz önünde bulundurularak faaliyetler planlanmalıdır.   

2. Covid-19 salgınının seyrine göre süreçlerde yaşanabilecek değişiklikler için duyuruları takip 
ediniz. 

3. Erasmus+ Programı hakkında detaylı bilgi için (hibeler vs.) web sitesini inceleyiniz. 
https://www.ayvansaray.edu.tr/tr-TR/personel-hareketlilikleri/13234  

mailto:hazalaltunkulp@ayvansaray.edu.tr
https://www.ayvansaray.edu.tr/tr-TR/personel-hareketlilikleri/13234

