ERASMUS+ KA131 PERSONEL DERS VERME FAALİYETİ BAŞVURULARI (2021
SÖZLEŞME DÖNEMİ 2021-1-TR01-KA131-HED-000003370)
Erasmus+ KA131 Personel Ders Verme Hareketliliği başvuru dönemi 6-20 Haziran 2022
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Başvurular: https://portal.ua.gov.tr/
Başvuru Takvimi
Başvuru Başlangıç: 06.06.2022
Başvuru Bitiş: 20.06.2022
Sonuçların İlanı: 27.06.2022
Programdan Feragat Etmek İçin Son Tarih: 31.07.2022

Bu proje kapsamında (2021 SÖZLEŞME DÖNEMİ 2021-1-TR01-KA131-HED000003370) 4 akademik personelimize hibe tahsis edilmesi planlanmaktadır.
Hareketliliğin gerçekleştirilebileceği son tarih 31.10.2023'dür.
ERASMUS+ KA131 DERS VERME HAREKETLİLİĞİ NEDİR?
Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders
vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde 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 faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi
yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For
Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.
Ders Verme Hareketlilik Anlaşması (ders planı):
https://docs.google.com/document/d/1HLB2xA46AqaqKmBxYwM0T244uxHscgQ/edit?usp=sharing&ouid=115613049377322605022&r
tpof=true&sd=true

MGU DIŞ İlişkiler Koordinatörlüğü ©

Faaliyet kapsamında gidilebilecek anlaşmalı kurumların listesi:
Anlaşma Listesi:
https://drive.google.com/file/d/1VXmk43BMp2jH1rsVeZFSH6DjBxl5rPJS/view?usp=sh
aring1
Başvuru Koşulları (Asgari Şartlar):
Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:
Adayların başvuru sırasında MGU mensubu ve fiilen görev yapıyor olmaları gerekmektedir.
Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir
yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev
yapmakta olan idari personel olması gerekir.
Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz,
yükseköğretim kurumu ile arasında iş akdi olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.
Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda
çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda
başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile
yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden
faydalanamaz.
2. Başvuru Belgeleri:
1..Başvuru adresi: https://portal.ua.gov.tr/ ( E-devlet Şifresi ile giriş yapılmalıdır)
2. Varsa Yabancı dil bilgisine ait belge (başvuru formuna yüklenmelidir)
3. Başvuru belgelerinin 20 Haziran 2022 tarihine aşağıdaki adresten doldurulacak çevrimiçi
başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
3. Seçim Kriterleri
Erasmus+ KA131 Personel Ders VE Hareketliliği başvurularında kullanılan seçim kriterleri
aşağıda yer almaktadır.
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Seçim sürecinden sonra tercih edilen üniversite/kurumdan ön kabul mektubu/mesajı
istenecektir. Ders verme faaliyeti için yurtdışında herhangi bir yükseköğretim kurumuna gitmek
isteyen mensuplarımız için ilgili ön kabulün gidilecek kurumda rektörlük/dekanlık düzeyinde
olması şartı aranmamaktadır, ilgili kurumda faaliyetin gerçekleşeceği birimden onay alınması
yeterlidir.)
4. Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler
Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, Program ülkeleri ile hareketlilikte seyahat
hariç en az ardışık 2 iş günü; Ortak ülkeler ile hareketlilikte en az ardışık 5 iş günüdür. Her iki
durumda da faaliyetin azami süresi 2 aydır. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak
değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan
uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak
artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu
olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur).
Hibe hesaplamaları yapılırken maksimum 5 günlük faaliyet süresine ek olarak 1 gün de
seyahat gününe hibe sağlanır. Ancak seyahat günü hibesinin sağlanabilmesi için seyahat
gününün faaliyet süresine dâhil olmaması gerekmektedir.
Ders verme faaliyeti 01.07.2022-31.05.2023 tarihleri arasında gerçekleşmelidir.
5. Erasmus+ Hibe Miktarları
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Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke
ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.
2. Seyahat Desteği
Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı
“Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki
bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan
iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi
hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı
gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak
seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

MGU DIŞ İlişkiler Koordinatörlüğü ©

SEÇİM SONRASI GEREKLİ OLACAK BELGELER
ÖRNEK DAVET MEKTUBU:
https://docs.google.com/document/d/1NZjcDpZMJ8e9u6gPR0XuVK9Xr5cTvF4_/edit?usp=s
haring&ouid=115613049377322605022&rtpof=true&sd=true

DERS VERME PLANI ( MOBILITY AGREEMENT FOR TEACHING):
https://docs.google.com/document/d/1HLB2xA46AqaqKmBxYwM0T244uxHscgQ/edit?usp=sharing&ouid=11561304937732260502
2&rtpof=true&sd=true

HİBE SÖZLEŞMESİ:
https://docs.google.com/document/d/1EoX6VMzhcBy6y8oF9B-O2RDIb9lLydm/edit?usp=sharing&ouid=115613049377322605022&rtpof=true&sd=true
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