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HAREKETLENMEYE HAZIR OLUN!!
Erasmus

Üniversite

Beyannamesi

(EÜB)

sahibi

yükseköğretim kurumlarında ders vermekle yükümlü olan

Tam veya yarı zamanlı istihdam edilen ve

akademik personel ile işletmelerde çalışan personelin EÜB

kurumda fiilen görev yapmakta olan sözleşmeli

sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkan
sağlayan faaliyet alanıdır.

personel olmak.

Yüksekokulumuzda, bir yükseköğretim kurumu ile ikili

İki taraflı anlaşmaya sahip bir programda

anlaşması olan bir bölümde tam/yarı zamanlı çalışan
akademik

personel,

ders

verme

hareketliliğinden

istihdam ediliyor olmak
ANLAŞMALI YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI

faydalanabilir.

Süreç:
Değişime katılmak isteyen öğretim elemanının Uluslararası

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı için:

İlişkiler Birimine başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru

Nicolaus Copernicus University – Toruno

sırasında Personel Ön Başvuru Formu ile birlikte Mobility
Agreement for Teaching
Hareketlilik

Anlaşması,

(Ders verme faaliyetine ilişkin
UİB’nden

alınabilir),

gidilecek

üniversite tarafından imzalanmış Davet Mektubu ve yabancı
dil

sınav

sonuç

belgesi

istenmektedir.

(Tüm

ikili

Yapılan başvurular incelenerek değişimden yararlanacak

elemanları

Uygulama

El

Kitabı'nda

(www.ua.gov.tr) belirtilen öncelikler ve Merkez tarafından
yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak
yapılır.

Seçim

sırasında,

daha

önce

Tourism and Leisure – 2 kişi / 5 gün
University of Tourism and Management
in Skopje / Makedonya – Cultural

anlaşmalarımız B2 seviyesi İngilizce istemektedir)

öğretim

/ Polonya – Cultural Heritage, Travel,

ders

verme

hareketliliğinden faydalanmamış personele, daha önce ders
verme hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,

Herritage, Travel, Tourism and Leisure,
Tourism Marketing, Management –
2 kişi / 5 gün
Instituto Politecnico Do Porto /

daha önce ders verme hareketliliğinde yer almayan veya az

Portekiz – Courses to be defined –

sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumları ile

2 kişi / 5gün

hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara,
gazi personel yahut şehit/gazi yakını olan personele öncelik

University of Physical Education in

verilecektir.

Poznan / Polonya – Tourism, Management
– 1 kişi / 5 gün

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe, masrafların tamamını karşılamaya yönelik değil, katkı
niteliğindedir. Günlük hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak
hesaplanır ve Avro cinsinden ödenir.

Personel hareketliliğinden faydalanan personelin sözleşmesinde yazan toplam hibenin ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk ödeme
belirlenen toplam hibenin %70'i oranında olur. Faaliyet dönemi sonunda, yararlanıcı tarafından ofise teslim edilen katılım
sertifikası ve seyahat tarihlerini gösterir belgeler ve AB anketi ile birlikte değerlendirilerek %30’luk ikinci ödeme miktarı
belirlenir.
Seyahat gideri
Personelin seyahat masrafları, faaliyeti gerçekleştireceği şehrin mesafesi dikkate alınarak hesaplanmakta olup; masrafların
tamamını karşılamaya yönelik değil bir katkı niteliğindedir. Şehir içi ulaşıma ait seyahat giderleri karşılanmaz. Kişi bu giderlerini

kendisine verilen günlük/haftalık hibeden karşılamak durumundadır.
Mesafe hesaplayıcı için; Avrupa Komisyonu’nun http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm web
adresi kullanılmaktadır.

İkili anlaşmalarımıza bağlı olarak oluşan değişim kapasiteleri aşağıda bilginize sunulmuştur. İlan tarihinden itibaren mevcut ikili
anlaşma listesinde değişiklik yapılmamakta, yapılan yeni anlaşmalar seçim süreci sonunda anlaşma listesine eklenerek bir
sonraki faaliyet döneminde değerlendirilmektedir. Faaliyet süresi en az ardışık 2 iş günü ve 8 ders saatidir. Hareketlilikten
yararlanacak personele en fazla 5 gün için hibe ödemesi yapılabilecektir. Başvurular için son tarih 9 Şubat 2018 tarihine
kadar erasmus.adiguzel.edu.tr , başvuru işlemleri sayfasından indirilerek doldurulacak ön başvuru formu ile alınmaktadır.
Dileyen personel hibe almaksızın hareketlilik gerçekleştirebilir. Ayrıca hareketliliğe hak kazanmış personelin hareketliliğini
gerçekleştirmekten vazgeçmesi durumunda bir sonraki hareketlilik başvurusunda değerlendirme puanından 10 puan kesinti
yapılacaktır.
İkili Anlaşmalarımız :
Nicolaus Copernicus University – Toruno / Polonya – Cultural Heritage, Travel, Tourism and Leisure – 2 kişi/5 gün
University of Tourism and Management in Skopje – Cultural Herritage, Travel, Tourism and Leisure, Tourism Marketing,
Management – 2 kişi / 5 gün

Instituto Politecnico Do Porto – Courses to be defined – 2 kişi / 5gün
University of Physical Education in Poznan – Toursim / Management – 1 kişi / 5 gün
Başvuru ve Ayrıntılı Bilgi : 2. Kat Uluslararası İlişkiler Birimi
erasmus@adiguzel.edu.tr
erasmus.adiguzel.edu.tr

