
                                       

KA107 2019-2020 Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği  

Başvuru Duyurusu  

Program Kapsamı:  

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu 

faaliyet yükseköğretim personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında 
mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Program, yükseköğretim personelinin, 
iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak aşağıdaki 

faaliyetler desteklenmektedir: 

Personel Hareketliliği (Ders Verme  ve Eğitim Alma) Nedir:  

Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin 
yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının 

akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki ge lişimlerine yönelik bir 
kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmalarını 
sağlamaktadır. 

Uygun Katılımcılar Kimlerdir:  

Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının akademik personelidir. 

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır:  

Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:  

 Ders vermeye/eğitim almaya yönelik personel hareketliliği; seyahat süreleri hariç en 

fazla 5 gün şeklinde olacaktır.  

 Eğitim Alma Faaliyetinde bulunacak personelimiz en az 5 iş günü faaliyete 

bulunmalıdır. 

 Hareketlilik süreci 25 /01/ 2019’de başlar, 15 /06/ 2020’te sona erer. Hareketlilikten 

yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi 
gerekmektedir. 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyete ilişkin olarak aşağıdaki dağılım geçerlidir:  

 

Bölüm Kontenjan Gidilecek Üniversite 

Ziraat Mühendisliği (Toprak 
Bilimi ve Bitki Besleme) 

İnşaat Mühendisliği 
Uluslararası Ofis 

2 kişi eğitim alma 
hareketliliği 

 

RUDN Üniversitesi (Rusya) 

 

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme Şartları: 
1. Bingöl Üniversitesinde öğretim üyesi / elemanı olunması  



                                       

                                       

A. Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Programı kontenjanından yararlanacak 

akademik veya idari personel için değerlendirme ölçütleri 

 
NO Kriterler  Puan 

1. İlk defa Eras mus+ Personel hareketliliği programından faydalanacak o lmak 5 

2. 

Başvuran aday İdari personel personel ise belgelendirmek koşuluyla Eras mus Ofisi veya diğer 

birimlerde görevli olup bu ofis ile doğrudan ilgili iş ve işlemleri yapan (öğrenci işleri , mali işler 

vb) idari bir görevi o lmak ve aktif olarak çalışmak  

10 

3. 

Başvuran aday akademik personel ise belgelendirmek koşuluyla Eras mus Ofisi ile ilgili idari bir 

görevi olmak ve aktif o larak çalış mak (bilgilendirme, öğrenim protokolü, sınav vs. için görev 

almak) 

10 

4. Şehit veya Gazi yakını (eşi veya çocuğu) olmak  10 

5. Belgelendirmek koşuluyla engelli personel  5 

6. 

Yabancı dil puanı:  

- Ulusal çapta yapılan YDS sınavından elde edilen puanlar ölçüt alınır. Bu sınavlardan 

elde edilen dil puanların ın Erasmus+ adayları için puan karşılıkları aşağıdaki g ibi 

belirlenmiştir: 

        YDS Puanı                    Puan Karşılıkları 

50-60                                              2,5 

  61-70                                          5 

71-80                                            7,5 

81-90                                            10 

91-100                                          12,5 

- TOEFL, IELTS vb. veya yurt dışı doktora belgesi gibi diğer sunulan belgelerin geçerli 

puan karşılıkları Komisyon tarafından belirlenir. 

2,5-12,5 

7. 

Eğitim durumu: 

- Lise derecesine sahip olmak (2,5 puan) 

- Ön lisans derecesine sahip olmak (5 puan); 

- Lisans derecesine sahip olmak (7,5 puan),  

- Yüksek lisans derecesine sahip olmak veya yüksek lisans öğrencisi olmak; (10 puan) 

- Doktora derecesine sahip olmak veya Doktora öğrencisi olmak; (12,5 puan)  

2,5-12,5 

8. 

Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerden olmak veya daha 

önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan bir ü lkedeki yükseköğretim kurumuna gidecek 

olmak 

5 

9. 

 

Başvuran adayın gitmek istediği üniversite ile g ideceği dönemde Bingöl Üniversitesi aras ındaki 

karşılıklı ikili anlaşma (her an laşma için 2,5 puan)  aracı olmak  

2,5xAnlaşma 

Sayısı 

10 
Başvuran adayın, başvuru yaptığı dönemde Eras mus kapsamında üniversitemize gelen 

öğrencilere aracı olmak (öğrenci başına 2,5 puan)  

2,5xÖğrenci 

Sayısı 

11 Görevi veya uzmanlık alan ı ile ilg ili alınan ödül veya taltif belgeleri  5 

12 

Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı 

kapsamında “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” alanında ihtisaslaşan üniversitemizde, bu alanda 

yürütülen projelerde gören alan ve alanı ile ilg ili b ir ün iversiteye veya araştırma kurumuna 

gitmek üzere başvuru yapmış olmak; ve ders vereceği birimin veya dersin konusunun 

ihtisaslaşma programı ile ilgisin in belgelendirilmesi  

 

5 

NOT: Puan eşitliğinde, sıray la 2-3., 12., 9. ve 10. Maddelere göre öncelik s ırası belirlenir. 



 

                                       

 

Başvuruda İstenen Belgeler:   

 

 Başvuru Formunu doldurunuz. Başvuru formu için lütfen tıklayınız: 
http://www.bingol.edu.tr/tr/ogrenci/uluslararasi-ofis/erasmus-programi/dokumanlar 

 Personel Özgeçmişi 

 Dil puanı sonucunun çıktısı  

 Varsa Uluslar arası ofisle ilgili aktif çalışıldığına dair resmi dokümanın sunulması 

 Varsa yapılan ikili anlaşmanın kopyası sunulması 

 Varsa görev alınan projeyle resmi dokümanın sunulması  
 

Başvuru Ne Zaman ve Nasıl Yapılır:  

23 /12/ 2019 - 10 /01/ 2020’te tarihleri arasında Uluslararası İlişkiler Ofisinin web sayfası 

üzerinden (http://www.bingol.edu.tr/tr/ogrenci/uluslararasi-ofis/erasmus-
programi/dokumanlar) indirip dolduracağınız başvuru formunu ve istenen ek belgeleri mesai 

saatleri içerisinde ofisimize teslim etmeniz gerekmektedir.  

2019-2020 Akademik Yılı içinde Erasmus+ Programı kapsamında yurt dışında eğitim almak 
isteyen üniversitemiz personelinin http://www.bingol.edu.tr/tr/ogrenci/uluslararasi-ofis/erasmus-

programi/dokumanlar linkinde yer alan başvuru formunu doldurarak, başvuruya ilişkin istenen 

ek belgelerini en geç 10/01/2020 tarihi saat 17:00 kadar Erasmus Ofisine teslim etmesi 
gerekmektedir. 
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