ERASMUS+ ÖĞRETİM ÜYESİ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Ders verme hareketliliği için başvuran üniversitemiz öğretim üyeleri için tanımlar ve
değerlendirme kriterleri aşağıda sunulmuştur. Bu tanımlamalar dikkate alınarak, belirtilen
öncelik sırasına göre, başvuran öğretim üyeleri arasından ders verme hareketliliğinden
faydalanılacak öğretim üyeleri seçilir.
Tanımlar:
A: Hiç Erasmus Hareketliliğine Katılmamış Öğretim Üyesi
B: Hiç Erasmus Hareketliliğine katılmamış Bölümün Öğretim Üyesi
C: Anlaşma yapılmasına aracı olmuş Bölüm Erasmus Koordinatörü
D: Anlaşma yapılmasına aracı olmuş Öğretim Üyesi
Erasmus Puanı: Hesaplama detayı bu dokümanda sunulmuş olan puan.
Öncelik Sırası
1. A, B ve C şartını sağlayanlar.
2. A, B ve D şartını sağlayanlar.
3. A ve B şartını sağlayanlar.
4. A ve C şartını sağlayanlar.
5. A ve D şartını sağlayanlar.
6. A şartını sağlayanlar.
7. Erasmus Puanı sıralamasında daha yukarıda olanlar.
Esas alınarak kontenjanlara yerleştirme yapılır.

Notlar:
1. Aynı bölümden birden çok başvuru olması durumunda, B kapsamında
Erasmus puanı daha yüksek yalnız bir öğretim üyesine öncelik tanınır,
diğerleri B şartına sahip olarak değerlendirilemez.
2. Öncelik sıralamasında herhangi bir maddede eşitlik olması durumunda,
önce Erasmus Puanı, sonra yabancı dil puanı daha yüksek olan başvuru
sahibine öncelik verilir.

Erasmus Puanı Hesaplaması
Aşağıdaki her bir bölümden alınan puanların toplamı Erasmus puanını verir.
I.

Bölüm Puanı
a. Başvuru sahibinin bölümünden bir önceki akademik yıl hareketliliğe
gelen/giden her öğrenci için 0.5 puan (En fazla +3 puan alınabilir)
b. Başvuru sahibinin bölümünde yapılan her yeni (bir önceki akademik yıldaki
ilanlarda yer almayan) anlaşma için 0.5 puan (En fazla +3 puan alınabilir)

II.

Anlaşma Puan
a. Başvuru sahibinin yapmış olduğu ve öğrenim hareketliliği içeren her yeni (bir
önceki akademik yıldaki ilanlarda yer almayan) anlaşma için +2 ek puan (En
fazla +4 puan alınabilir)

III.

Koordinatör Puanı:
a. Bölüm Erasmus koordinatörlüğü yapmış ve yapmakta olan Erasmus
koordinatörlerine bir kereye mahsus olmak üzere +2 puan verilir.

IV.

Yabancı Dil Puanı:
a. İngilizce veya gidilecek ülkede/ders verilecek bölümde kullanılan yabancı dil
puanlarından (ÜDS, YDS, KPDS veya eşdeğeri) 65 üzerinde alınan puan
neticesinde aşağıdaki hesaplamadan elde edilen ek puan
Ek puan=(Yabancı Dil Puanı-65)*0.4
b. YDS, ÜDS, KPDS ve eşdeğer sınavlardan en az 65 alınan her bir ek yabancı
dil için +2 puan

V.

Yurt Dışı Tecrübesi Puanı:
a. Yurtdışında Yüksek Lisans/Doktora veya Postdoktora yapmış olanlara +3
puan verilir
b. Kısa Süreli Yurtdışı Kalış (1-12 Ay) için bir kereye mahsus olmak üzere +2
Puan verilir (Ayrı ayrı katılımlar birleştirilmeden tek seferde yurt dışına çıkış
için bu süre aranmaktadır).

VI.

Akademik Teşvik Puanı:
Başvuru tarihinde en son hesaplanan akademik teşvik puanı baz alınarak
aşağıdaki hesaplamaya göre ek puan verilir. Akademik teşvik puanı 30’un altında
olanlar hesaplamaya katılmaz.
Ek puan= (Akademik Teşvik Puanı-30)*0.15

VII. Akademik Unvan Puanı:
a. Doktor Öğretim Üyesi +4 puan
b. Doçent +3 puan
c. Profesör +2 puan

VIII. Personel Hareketliliğinden Faydalanma Sayısı Puanı
Aşağıdaki hesaplamaya göre negatif (-) puan verilir.
Negatif Puan= - (Erasmusdan faydalanma sayısı) * 10

IX.

Özel Durum Puanı
a. Şehit ve gazi çocuklarına/eş ve yakınlarına (belgelenmesi kaydıyla) +4,2 puan
verilir.
b. Engelli personele (belgelenmesi kaydıyla) +2,8 puan verilir.
c. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım
veya barınma kararı alınmış personele (belgelenmesi kaydıyla) +2,8 puan
verilir.

