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AKÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİMİ ve DERS VERME HAREKETLİLİĞİ SEÇİM KRİTERLERİ 1 

 

 Kriter Puan 

1. Erasmus+ Programından 

Yararlanma Durumu 

Programdan ilk kez yararlanma (DV/PE) +10 

Bir yıl önce programdan yararlanmış olmak   -10 

İki yıl önce programdan yararlanmış olmak   -7 

Üç yıl önce programdan yararlanmış olmak   -5 

Dört yıl önce programdan yararlanmış olmak   -3 

Beş ve daha fazla yıl önce programdan yararlanmış olmak   -1 

2. Erasmus+ Koordinatörlüğü 

Görevi 2 

İlgili akademik yılda Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Gerçekleşen Birim Erasmus+ Koordinatörü ise +5 

İlgili akademik yılda Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Gerçekleşmeyen Birim Erasmus+ Koordinatörü ise +2 

3. Yabancı Dil Puanı 3 YÖK tarafından geçerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınan puanın %20’si %20 

4. Dezavantajlılara Öncelik  Engelli personel ise (Belgelendirmek kaydıyla) +10 

5. Gazi ve Şehitlik Durumu Gazi personel; şehit ve gazi eş ve çocuğu personel (Belgelendirmek kaydıyla) +10 

6. Unvan ve Eğitim Alma 
Hareketliliğinde İdari Personelin 

Önceliklendirilmesi 

Unvan DV PE 

Prof. Dr.  +5 +0 

Doç. Dr. +5 +0 

Dr. Öğretim Üyesi.-, Dr +5 +2 

Öğr. Gör. (Ders Verebilen Kadroda Bulunan) +2 +5 

Arş. Gör., Öğr. Gör. (Fiilen Derse Girmeyen)   (Sadece PE’ne başvurabilir) - +5 

İdari personel (Sadece PE’ne başvurabilir) - +5 

7. Yeni Katılım ve Hareketlilik 

Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimden başvuru yapmak +5 

Daha önce personel hareketliğinde yer almayan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti 
gerçekleştirmek 

+5 

8. Yeni Anlaşmalar (Avrupa 

Hareketlilikleri Başvuruları için) 4 
2020 yılından itibaren anlaşmamız bulunmayan bir yükseköğretim kurumuyla giden/gelen öğrenci 

hareketliliği içeren anlaşma yapmış olmak (En fazla 3 anlaşma için puan alınabilir) 
+5 

2020 yılından itibaren anlaşmamız bulunmayan bir yükseköğretim kurumuyla personel hareketliliği içeren 
anlaşma yapmış olmak (En fazla 3 anlaşma için puan alınabilir) 

+3 

9. Yeni Anlaşmalar (Uluslararası 
Kredi Hareketlilikleri Başvuruları 

için) 4 

Son 2 yılda, Uluslararası Kredi Hareketlilikleri için Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 
işbirliğinde anlaşma yapmak, proje yazım sürecine katılmak, doğrudan katkı sağlamak ve hibe alınmasını 

sağlamak (En fazla 3 ülke için puan alınabilir) 
+5 

10. Ders Verme Bir önceki akademik yılda Erasmus+ kapsamında gelen öğrencilere İngilizce ders veren öğretim elemanı ise  

(Ders sayısı kaç olursa olsun) 
+5 

11. AB Projeleri Son 2 yıl içinde bir AB projesinde yürütücü veya koordinatör olarak yer almış olmak +5 

12. Vazgeçme Kanunda belirtilen mücbir sebepler haricinde hareketlilikten vazgeçti ise -10 

TOPLAM PUAN 5  

 

 
1 Yapılan başvurular, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecek  olup, Seçim komisyonu 

değerlendirme sırasında yukarıda açıkça belirtilen ölçütlere göre puanlama yaparak “Asil” ve “Yedek” personeli belirleyecektir. Bu ölçütler, 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. 
2 İlan tarihinden sonra yapılacak değişiklikler dikkate alınmayacaktır. 
3 ÖSYM’nin 18.09.2017 Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 25.02.2016 tarihinde yayınlamış olduğu Yabancı Dil Sınav Eş  değerlikleri kullanılacaktır. 
4 Yeni Anlaşmalar kısmında Avrupa Hareketliliklerine (KA103 ve Staj Konsorsiyumları) ve Uluslararası Kredi Hareketliliklerine (KA107) yapılan başvurularda sadece 

ilgili başvuru alanından puanlama yapılacak olup diğer kısım “0” olarak puanlanacaktır. 
5 Başvuru sahipleri arasında eşit puan söz konusu olduğu durumlarda; sırasıyla yabancı dil puanı, Erasmus+ kapsamında yurtdışına çıkış sayısı, unvan, kıdem yılı 

dikkate alınacaktır. 


