
Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Seçim ve Değerlendirme Ölçütleri

(Staff Mobility for Teaching Assigments-STA)

1. Ders Verme Hareketliliği programından üniversitemizde ders vermekle yükümlü olan 

akademik personeller (Öğretim Üyesi/Elemanı) yararlanabilmektedir. 

2. Hareketlilikten faydalanabilmek için başvuruda bulunacak personelin, üniversitemizde en az 1 

yıl görev yapmış olması gerekmektedir.

3. Hareketlilikten daha önce hiç faydalanmayan personellere öncelik tanınacaktır. Buna göre, 

başvurular “daha önce programdan hiç faydalanmamış olanlar” ve “daha önce programdan 

faydalanmış olanlar” olmak üzere 2 ayrı listede değerlendirilecektir. “Daha önce programdan hiç 

faydalanmamış olanlar” listesinin değerlendirilmesi sonucunda bütçe artması durumunda “daha önce 

programdan faydalanmış olanlar” listesine geçilecektir.

4. Türkiye Ulusal Ajans’ı tarafından üniversitemize gönderilen hibe miktarının 

fakülte/yüksekokul/enstitü arasında dengeli dağılımının sağlanması amacıyla, “daha önce 

programdan hiç faydalanmamış olanlar” listesinden başlamak üzere, bütçenin yettiği ölçüde, her 

bölüm veya birimden en fazla 2’şer personel değerlendirmeye alınacaktır. 

5. Puanların hesaplanmasında yabancı dil puanları dikkate alınacaktır. Buna göre, başvurular 

esnasında son on yılı kapsayan KPDS/ÜDS/YDS ve ÖSYM tarafından eşdeğerlikleri kabul edilen 

yabancı dil sınav sonucu belgelerinin teslim edilmesi gerekmektedir. Yabancı dil puanlarında baraj 

şartı bulunmamaktadır.  

6. Personel istediği takdirde hibe almaksızın (Non-Grant Staff Mobility) faaliyete katılabilir. 

Faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla 

beraber değerlendirilmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe 

hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin 

seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. 

7. Listeler aşağıdaki tabloda verilen puanlandırma kriterlerine göre oluşturulacaktır. 



Ders Verme Hareketliliği Seçme – Değerlendirmede Kullanılacak olan Puanlandırma Kriterleri

Açıklamalar:

1. Personel Hareketliliği başvuruları her akademik yılın Ekim veya Kasım aylarında alınmaktadır. 
Ancak; yapılan ilk seçimler sonucunda hibe kalması durumunda dönem içerisinde tekrar bir 
başvuru açılmaktadır.  

2. Seçim kriterleri, Türkiye Ulusal Ajansı’nın Uygulama El Kitabı’nda yer alan şartlar göz önünde 
bulundurularak belirlenmiştir. 

3.  Hibe dağılımı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize her akademik dönem için 
tahsis edilen hibe miktarı doğrultusunda yapılmaktadır.

Eklenecek Taban Puan (her başvuru sahibi için) + 20 puan

Personel bir yıl önce programdan faydalanmış ise -9 puan
Personel iki yıl önce programdan faydalanmış ise -7 puan
Personel üç yıl önce programdan faydalanmış ise -5 puan
Personel dört yıl önce programdan faydalanmış ise -3 puan
Personel beş yıl önce programdan faydalanmış ise -1 puan
Fakülte/Bölüm Koordinatörlüğü göreviniz var ise +3 puan
Yabancı dil puanı Dil puanının %25’si taban puanına eklenir

Mağduriyet
Bir önceki yıl seçilmesine ve tüm işlemlerini 
gerçekleştirmesine rağmen; sağlık sorunları 
veya Ulusal Ajans’a bağlı hibe ödemesi 
gecikmesi gibi mücbir nedenlerle 
programdan faydalanamamış olan 
personele, dilekçe ile bilgilendirme yapmış 
olması şartıyla taban puanına 10 puan 
eklenir.

Gerekçesiz vazgeçme Bir önceki yıl seçilmesine ve tüm işlemlerini 
gerçekleştirmesine rağmen; hiçbir gerekçe 
göstermeden gitmekten vazgeçen 
personelin taban puanından 20 puan 
çıkarılır.


