
 
 

***Önemli not: 
 Ders Verme Hareketliliği’nden faydalanacak olan akademik personelin, Ege Üniversitesi’nde resmi 

                        
                  TC.  EGE ÜNİVERSİTESİ 

 
ERASMUS + PERSONEL HAREKETLİLİĞİ DERS VERME KRİTERLERİ 

Yapılan başvurular, Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecek olup, Seçim 
komisyonu değerlendirme sırasında aşağıda açıkça belirtilen madde ve kriterlere göre puanlama yaparak “Asil” ve “Yedek” personeli 
belirleyecektir. Bu kriterler, Ulusal Ajans tarafından hazırlanan Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirlenen öncelikler göz önünde 

bulundurularak hazırlanmıştır. 

1. 
Kriter 

Erasmus+ Personel Hareketliliği Programından ilk kez yararlanma + 20 puan 

2. 
Kriter 

 Bir önceki Personel Hareketliliği Projesinden faydalandı ise - 10 puan 

3. 
Kriter 

Daha  önceki Personel Hareketliliği Projesinden faydalandı ise -5 puan 

4. 
Kriter 

Engelli personel ise (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) + 15 puan 

5. 
Kriter 

Gazi personel ile şehit ve gazi eş çocuğu personel ise (durumun belgelenmesi 
kaydıyla) + 15 puan 

6. Kriter  Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere +10 puan 

7. Kriter 
Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve 

yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan 

başvurulara 
+10 puan 

8. Kriter  

Erasmus + Koordinatörü veya Koordinatör Yardımcısı olmak 

(belgelenmesi kaydıyla) + 15 puan 

9. Kriter 
Başvurduğu akademik yıl içinde yabancı dilde ders açmış olmak (belgelenmesi 

kaydıyla) 
+ 10 puan 

10. Kriter 
Son 1 yılda, THE veya QS üniversite sıralamalar listesinde 1000’de yer alan 

üniversiteler ya da bilim/sanat kuruluşları ile ikili işbirliği anlaşması imzalanmasında 

ya da bu üniversiteler ile çifte diploma programı açılmasında liderlik yapmış olmak 

(Aynı etkinlikten sadece tek bir kişi bir kez puan alabilir.) 

+10 puan 

 

 

 

 

 

 

 

11. 
Kriter 

Geçerli Yabancı Dil Puanınıza karşılık gelen aralığı işaretleyiniz ve yabancı dil belgenizi 

ekleyiniz. 

*Geçerli Yabancı Dil Sınavları: YDS, E-YDS, ÜDS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS, EGEPT. 

(Geçerli bir dil belgesine sahip personelin belgesi olmayan personel bu kriterden puan almayacaktır.) 

□ 50-59: +5 Puan 

□ 60-69: +10 Puan 

□ 70-79: +15 Puan 

□ 80-89: +20 Puan 

□ 90-100: +25 Puan 

12. Kriter Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik faaliyeti gerçekleştirecek ise; -10 puan 

 

Yukarıdaki kriterler uygulandıktan sonra hesaplanan puanlarda eşitlik olması halinde aşağıdaki 

öncelikler uygulanır. 

1. 
Öncelik 

Ege Üniversitesindeki hizmet süresi (yıl, ay ve gün olarak) dikkate alınarak hizmet süresi daha uzun 

olan adaya öncelik verilir. 



olarak ders verme yükümlülüğü bulunması gerekmektedir. Arş. Gör., Uzman ve idari personeller 

bu hareketlilik için başvuru yapamazlar. 

 

 Başvuru döneminde uygun hareketliliğe başvurma şartı kabul edilmekte olup Ders Verme 

Hareketliliğine başvuran idari personelin başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

 Aynı proje dönemine ait her iki hareketliliğe başvuru yapılması durumunda, ikinci yapılan başvurudan 

10 puan düşülecektir.  
 

 

 


