BAŞVURU TAKVİMİ:



İLAN TARİHİ : 18 Eylül 2017
SON BAŞVURU TARİHİ : EN GEÇ 5 Ekim 2017 iş saati bitimine kadar
(Başvuru formu ile doğrudan Erasmus Ofisine ya da e-posta yoluyla yapılabilir.)

KONTENJAN : Bu dönem için 4 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Kullanılmayan kontenjanlar bir sonraki
çağrı dönemine aktarılacaktır. Bir sonraki çağrı 1 Aralık 2017 tarihinde yayınlanacak ve 1 Mart – 30 Eylül
2018 arası gerçekleştirilecek hareketlilikleri kapsayacaktır.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Personel Ders Verme Hareketliliği – Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)
Değerlendirme Kriterleri
Üniversitemizde öğretim elemanı kadrosunda fiilen görev yapmakta olup ders
veren personel
Üniversitemiz kadrolarına atanmadan en az bir yıl, süreli ve saat ücretli olarak
ders vermek üzere görevlendirilmiş öğretim görevlileri
Başvuru esnasında davet mektubu sunmak
Daha önce Erasmus programından yararlanmamış olmak
Daha önce Erasmus programından
Bir yıl önce
yararlanmış olmak:
İki yıl önce
Üç yıl önce
Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde, mücbir sebepler dışında gerekçe
göstermeksizin vazgeçmek
Erasmus koordinatörü / yardımcısı olmak
Daha önce personel hareketliliği gerçekleştirilmeyen bir ülke ya da
üniversiteye başvurmak
Gelen öğrencilere yabancı dilde ders vermek ya da yabancı dilde verdiği derse
gelen öğrencileri kabul etmek
Yeni işbirliği ve projelere zemin hazırlamak, yeni işbirliği anlaşmalarının
imzalanmasını sağlamış olmak
Engelli personel
Toplam başvuru puanı 30'un altında olan adayların başvurusu kabul edilmez.
Puanların eşitliği durumunda:
 Daha önce Erasmus personel hareketliliğinden hiç faydalanmamış personel,
 Son iki Akademik Yıl içerisinde bölümünde personel hareketliliği toplamı bakımından
daha az hareketlilik gerçekleşen personel üst sırada yer alır.

+30 puan
+20 puan
+10 puan
+5 puan
-7 puan
-5 puan
-3 puan
-10 puan
+5 puan
+5 puan
+10 puan
+5 puan
+10 puan

ERASMUS+

2017-2018 yılı 1. çağrı döneminde (15 Ekim 2017 – 1 Mart 2018) Erasmus+ Personel Ders Verme
Hareketliliği programına katılmak isteyen akademik personelimiz için başvuru tarihleri ile genel
değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi için Erasmus Ofisine başvurabilirsiniz. (Bilgi
almak için : eatuk@gsu.edu.tr)
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