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AKÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ERASMUS+ (KA103), Erasmus+(KA107), Erasmus+ Kocatepe Staj, Erasmus+ Avrupa 

Staj Fırsatları PERSONEL EĞİTİMİ ve DERS VERME HAREKETLİLİĞİ SEÇİM 

KRİTERLERİ 

 Kriter 
Yapılan başvurular, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından 

değerlendirilecek olup, Seçim komisyonu değerlendirme sırasında aşağıda açıkça belirtilen madde ve kriterlere 
göre puanlama yaparak “Asil” ve “Yedek” personeli belirleyecektir. Bu kriterler, Türkiye Ulusal Ajans’ı tarafından 

hazırlanan Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirlenen öncelikler göz önünde bulundurularak Uluslararası 
İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Yönetim Kurulu onayıyla hazırlanmıştır. 

 

Puan 

1 Daha önce programdan yararlanmamış olmak (DV/PE) 
(Erasmus, Erasmus+KA103, Erasmus+KA107, Erasmus+ Staj Konsorsiyumları) 

+25 

 6 defa ve üzeri programlardan faydalanmış olmak  -50 

 5 defa programlardan faydalanmış olmak  -40 

 4 defa programlardan faydalanmış olmak -30 

 3 defa programlardan faydalanmış olmak -8 

 2 defa programlardan faydalanmış olmak  -4 

 1 defa programlardan faydalanmış olmak -2 

2 Başvuru tarihinden itibaren en az bir yıldır Erasmus+ Rehberi ise  
(Belgelendirmek kaydıyla) 

+5 

3 Kanunda belirtilen mücbir sebepler haricinde hareketlilikten vazgeçti ise -20 

4 Engelli personel ise (Belgelendirmek kaydıyla) +10 

5 Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel ise (Belgelendirmek kaydıyla) +10 

6 Ünvan DV PE 

 Prof. Dr.  +5 +0 

 Doç. Dr. +5 +0 

 Dr. Öğretim Üyesi.-, Dr +5 +2 

 Öğr. Grv., Fiilen Derse Giren  +2 +5 

 Arş. Grv., Öğr. Grv.-Fiilen Derse Girmeyen   (Sadece PE ye başvurabilir) - +5 

 İdari personel (Sadece PE ye başvurabilir) - +5 

7 Yabancı Dil Puanı  

 KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, TOEFL sınav sonuç belgesi ibraz eden Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmak 
isteyen akademik personel ise, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilecektir. 

Akademik Personel için geçerli olacak 
puan aralıkları 

Yabancı Dil Bölüm Mezunu Akademik Personel 
için geçerli olacak puan aralıkları 

Verilecek puan 

60 – 70 80 – 85 +1 puan 

71 – 80 86 – 90 +2 puan 

81 – 90 91 – 95 +3 puan 

91 – 100 96 – 100 +4 puan 

Yurtiçi veya yurtdışında yabancı dille eğitim veren bir üniversiteden diploma sahibi olmak. (Belge eklemek şarttır)     + 4 
 

 

   

 KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, TOEFL sınav sonuç belgesi ibraz eden Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmak 
isteyen akademik ve idari personel ise, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilecektir.

 

Tüm Akademik ve İdari Personel için 
geçerli olacak puan aralıkları 

Yabancı Dil Bölüm Mezunu Akademik ve İdari 
Personel için geçerli olacak puan aralıkları 

Verilecek puan 

50 - 59 - +1 puan 

60 – 70 80 – 85 +2 puan 

71 – 80 86 – 90 +3 puan 

81 – 90 91 – 95 +4 puan 

91 – 100 96 – 100 +5 puan 

Yurtiçi veya yurtdışında yabancı dille eğitim veren bir üniversiteden diploma sahibi olmak. (Belge eklemek şarttır)      +5 
 

 

  

 

 



 

 

 

NOT 1: Bir kişi, bir yıl içinde sadece bir hareketlilik programına başvuru yapabilir. 

NOT-2: Başvuru sahipleri arasında eşit puan söz konusu olduğu durumlarda; sırasıyla Erasmus+ kapsamında yurtdışına 

çıkış sayısı, unvan, yabancı dil puanı dikkate alınacaktır. 

NOT-3: KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL dışındaki yabancı dil sınavlarına ilişkin sınav sonuçlarında, ÖSYM’nin 25.02.2016 

tarihinde yayınlamış olduğu Yabancı Dil Sınav Eş değerlikleri kullanılacaktır. 

NOT-4: Toplam puanı (0) sıfır ve altında olanlar programlardan yararlanamaz. 

 

 


