
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS + AKADEMİK PERSONEL DERS VERME 
HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 

Değerlendirme Ölçütleri: 

Ders Verme Hareketliliğinde yararlanacak Akademik personelin aşağıdaki ünvanlara sahip 

olması gerekmektedir. 

Öğretim Üyeleri, (Dr. Öğr. Üyesi/Doçent/Profesör) 

Araştırma Görevlisi (Doktorasını bitirmiş olan) 

Öğretim Görevlileri (Ders Veren) 

Akademik personel Erasmus+ Ders Verme hareketliliği başvurularının değerlendirilmesinde 

aşağıdaki tabloda belirtilen ölçütlere yer verilecektir. 

 

 

 
Kriterler Sınav Puanı Katkı 

Puanı 

1 Yabancı Dil Puanı (İngilizce) 

NOT: Dil belgesi bulunmayan personel için 

üniversitemiz tarafından Yabacı Dil Sınavı 

(İngilizce) yapılacaktır. 

50-59 arası +30 

60-69 arası +35 

70-79 arası +40 

80-89 arası +45 

90-100 arası +50 

2 Özel ihtiyaç sahibi olmak (Engelli). +15 

3 Gazi olmak, gazi veya şehit yakını (eşi veya çocuğu) 

olmak 

+15 

4 Erasmus Fakülte / Bölüm koordinatörlüğü görevini 

sürdürmek. 

+5 

5 Karşı kurumdan alınmış davet/kabul mektubuyla 

(Acceptance Letter) başvurmak. 

+10 



6 Daha önce Erasmus+ kapsamında Eğitim Alma/Ders 

Verme Hareketliliği gerçekleştirmemiş personel 

olmak. 

+20 

7 Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan 

bölüm veya birim olmak. 
+10 

8 Erasmus anlaşması yapmış olmak (bir önceki 

Erasmus personel ilanından işbu ilana kadar geçen 

süre içerisinde).  

+10 

9  

Daha önce Erasmus +  hareketliliklerinden faydalanmış 

ise ; 

1 Yıl önce -30 

2 Yıl önce -25 

3 Yıl önce -20 

4+ yıl daha fazla -15 

10 Daha önce Erasmus hareketlilik hakkı kazanmış 

olmasına rağmen mücbir sebepler olmaksızın 

vazgeçmek. 

-30   

 

 
 
 
 
 
ÖNEMLİ HUSUSLAR 
 

• Yabancı Dil  Notu:  Son 5 yıl içerisinde, YÖK  tarafından  geçerliliği  kabul  edilen  sınavlardan  almış  
oldukları  yabancı dil  yeterlilik  belgesi  sunulmalıdır.  (YDS/ YÖKDİL/ TOEFL) puanı değerlendirmeye 
alınacaktır.   

• Ders verme hareketliliği için başvuruda bulunacak adaylar sadece anlaşmalı olduğumuz 
üniversitelere başvuru yapabilirler. Ancak, davet mektubu için istenen son tarihe kadar, program 
ülkesi bir üniversite ile anlaşma imzaladıkları taktirde, o ülkeye de hareketlilik 
gerçekleştirilebilir. 

• Yapılan puanlama sonucunda eşitlik halinde hizmet yılı fazla olan aday önceliklendirilir. 
• Daha önce hareketlilikten yararlanmamış olan bölümler ve personel önceliklendirilir. 
• Sıralamayı lehine değiştirecek şekilde bilgi veya belge paylaşımında bulunan adayların hibe 

sözleşmesi iptal edilir. 
• Program Ülkelerinden birinin vatandaşı olup da Türkiye’de ikamet eden bir personelin hareketlilik 

faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele 
düşük öncelik verilir. 

 



 


