2017- 2018 AKADEMİK YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİĞİ İLANI

Değerli Akademisyenlerimiz,

2017-2018 Akademik yılı için Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği başvurularının başlamış
olduğunu duyurmak isteriz.
İlan Tarihi:
Son Başvuru Tarihi:
Başvuruların Açıklanma Tarihi:

13 Ekim 2017 Cuma
27 Kasım 2017 Pazartesi
28 Kasım 2017 Salı

"Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği" başvuruları 13 Ekim 2017-20 Kasım 2017
tarihleri arasında alınacaktır.
Personel Ders Verme Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler
 Başvuru formu,
 Davet mektubu,
(Davet mektubunuz yoksa gitmeyi planladığınız üniversitenin ismi, bölümü ve ziyaret
etmek istediğiniz tarihleri belirterek, e- posta yoluyla intoffice@biruni.edu.tr
erasmus@biruni.edu.tr adreslerine, veya Erasmus Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Elif
Sibel ASLAN, easlan@biruni.edu.tr e-posta adreslerine ulaştırabilirsiniz.)
Hareketlilikten yararlanmak isteyen tam ve yarı zamanlı akademisyenlerimiz 27 Kasım 2017
Pazartesi gününe kadar http://int.biruni.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/ApplicationForm.doc web sayfası üzerinde yer alan başvuru formunu doldurarak Uluslararası İlişkiler
Ofisine ulaştırmalıdır.
Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden yararlanabilmek için Fakülte/Bölüm/Enstitünüzün
ortak üniversiteler ile geçerli bir anlaşması olması gerekir. Eğer talep edilen üniversite ile henüz
anlaşmalı değilsek, Erasmus+ Ders Verme kapsamında anlaşma imzalama olasılığımız vardır.
Anlaşma imzalama süreci biraz vakit alabilir. Bu sebeple daha erken bir aşamada anlaşma
imzalamak adına Fakülte/Bölüm/Enstitünüzün Erasmus Koordinatörleri ile veya Uluslararası
İlişkiler Ofisimiz ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Başvuru Koşulları:


Biruni Üniversitesi akademik personeli olmak, (Üniversitemizde ders vermekle
yükümlü öğretim elemanları (profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve
okutmanlar) faydalanabilir.
(Bir Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı
aranmaz ancak hizmet alımı yolu ile istihdam edilen personel ile Üniversitemiz
arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.)



Ders verme hareketliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması,
(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. http://int.biruni.edu.tr/index.php/universities/ “Erasmus
Bilateral Agreements by Country” sekmesinde yer alan bölümünüze ait anlaşmaların
olduğu üniversitelerle iletişime geçilip ders verme hareketliliği kapsamında gidilebilir.
Öğretim elemanlarımız gitmek istediği üniversite ile yazışarak davet mektubu almakla
yükümlüdür.

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Seçim Kriterleri
Davet mektubu var ise
Engelli, gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel

+ 10
+ 10

Erasmus programından daha önce faydalanmamışsa
Erasmus Kurum/Enstitü/Fakülte/Bölüm Koordinatörü ise
Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan fakülte ve bölüm ise
Daha önce hareketlilik sağlanmayan bir ülke ise
Erasmus programından 1 kez faydalanılmışsa
Bölümü adına Erasmus+ kapsamında ikili anlaşma yapmış olmak,
Başvurduğu akademik yıl içinde gelen Erasmus+ öğrencileri için yabancı
dilde ders açmış olmak
Mücbir sebepler dışında hakkından vazgeçmiş olmak

+ 10
+ 10
+10
+5
-2
+20
+10
-10

Puanın eşit olduğu durumlarda başvuru önceliği esas alınarak sıralama yapılır.
Hareketlilik Süresi
Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği süresi seyahat hariç azami ardışık 2 iş günü, maksimum 2
aydır. En az 8 saat ders verilmesi zorunludur.
Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe
ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında ders verme
programının gün bazında belirtilmesi gerekir.
Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile
faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü
durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi
yapılmaz.
Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.
Planlanan Ders Verme Hareketliliği 31 Mayıs 2019’a kadar son bulmalıdır.
Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği ile ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız (Sayfa:2837), veya anlaşmalı olduğumuz üniversiteler, Erasmus Koordinatörleri, örnek belgeler ve ilgili
konular için Uluslararası İlişkiler Ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Hibe ve Seyahat Koşulları:
Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah
miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir.
Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları
Hayat pahalılığına göre
ülke grupları
1. Grup Program
Ülkeleri
2. Grup Program
Ülkeleri

3. Grup Program
Ülkeleri

Hareketlilikte Misafir Olunan
Ülkeler
Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda,
İrlanda, İsveç
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya,
İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi,
Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan,
Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*,
Yunanistan
Almanya, İspanya, Letonya,
Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak
Cumhuriyeti
Estonya, Hırvatistan, Litvanya,
Slovenya

Günlük hibe
miktarları (Avro)
144
126

108

4. Grup Program
90
Ülkeleri
*Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.
Erasmus hibesinin %80’i gitmeden önce, kalan %20’si ise döndükten ve işlemler
tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan
sözleşmede yararlanıcının belirttiği Avro hesabına yatırılır.
Faaliyetten faydalanan personelin dönüşünü takiben, kalan ödemenin yapılabilmesi için,
“öğretim programı” ile birlikte ziyaret edilen üniversiteden alınan “katılım sertifikası” dikkate
alınır. Öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında faydalanıcının en az 8 saat ders
verdiği açıkça görünmediği takdirde hibe ödemesi yapılmaz. Faaliyetin gerçekleşmemesi
durumunda yapılan tüm ödemeler yararlanıcıdan geri alınır.

Dileyen personel ders verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.
Mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)
aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km
değeri tespit edilmekte ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmaktadır.
Mesafeye Göre Ödenecek Seyahat Bedeli:
10 - 99 Km arasındaki seyahat mesafeleri için: 20 €
100- 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 180 Avro

-500 - 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 275 Avro
2000 - 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 360 Avro
3000-3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 530 Avro
4000- 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 820 Avro
Seçim Sonuçlarının İlanı
Başvuru sonuçları 27 Kasım 2017 tarihinde Üniversitemizin ana web sayfası ve
int.biruni.edu.tr web sayfasında ilan edilecektir.

