ERASMUS PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ
2018 – 2019 PAKİSTAN BAŞVURU ÇAĞRISI
KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?
DERS VERME HAREKETLİLİĞİ: Üniversitemizde ders vermekle yükümlü olan akademik personel
EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ: Üniversitemizde istihdam edilen akademik-idari personel
ENGELLİ PERSONEL İÇİN EK DESTEK
Engelli akademik/idari personelin hareketliliği katılımında, ihtiyaç duyabileceği ek desteği karşılamak üzere
(refakatçinin konaklama ve seyahat masrafları …vs.) mali destek sağlanabilmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ
06.04.2018
BAŞVURU BELGELERİ
1. Başvuru Formu (EK.2)
2. Altınbaş Üniversitesi yetkilileri tarafından imzalanmış taslak Ders Verme / Eğitim Alma Anlaşması
(Başvuru aşamasında karşı kurumdan onay alınmasına gerek olmamakla birlikte başvuru kabul aldığı
takdirde onay alınacak formun içeriğinin büyük ölçüde aynı olması beklenmektedir. Bu çerçevede karşı
kurum ile içerik konusunda görüş alışverişinde bulunulması tavsiye edilmektedir.) (EK.3 Ders Planı EK.4
İş Planı)
3. Kabul Mektubu (başvuru aşamasında e-mail yeterlidir.)
Başvuru belgeleri Erasmus Koordinatörlüğü’ne şahsen teslim listesi doldurularak imza karşılığı teslim edilmelidir.
Erasmus Koordinatörlüğü: Mahmutbey Kampüsü, D Blok, 1. Kat Oda:105
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (EK.5)
Bütün başvurular, EK.5’te bulunan ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan değerlendirme kriterleri
çerçevesinde, Altınbaş Üniversitesi Araştırma, Yayın ve Yurtdışı Akademik Faaliyetleri Destekleme Komisyonu
tarafından değerlendirilecektir.
HAREKETLİLİĞİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ KURUM
Ders Verme - Eğitim Alma hareketlikleri üniversitemizin K107 Anlaşması kapsamında sadece Bahria
Üniversitesi’nde gerçekleştirilebilir.
HAREKETLİLİK SÜRELERİ – GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN FAALİYET
Hareketlilik Faaliyetlerinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
Üniversitemizde Erasmus Personel Hareketlilikleri en fazla 7 güne kadar desteklenmektedir. Başvuru miktarına ve
başvuru başına ihtiyaç duyulacak hibe miktarına göre hibe verilebilecek hareketlilik süreleri, faydalanıcı başına 5
veya 6 gün sınırlandırılabilir. Ders verme hareketliliği için 3 personel, eğitim alma hareketliliği için 2 personel
öngörülmektedir.
Ulusal Ajans tarafından, Personel hareketlilikleri için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 5 iş günü ve en fazla
2 ay olarak belirlenmiştir.
DERS VERME HAREKETLİLİĞİ: Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için, 1 hafta süresince en
az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Bahria Üniversitesi ile yapılan K107 Anlaşması çerçevesinde, Ders Verme
Hareketliliği bütün bölümlere açıktır.
EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ: Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan
süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For
Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.
HİBE MİKTARLARI

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de
başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.
*7 Günlük toplam hibe miktarı
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülke
Günlük hibe miktarları
Pakistan
160 €
1120 €
*7 günlük hareketlilik için
(14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için yukarıda verilen
günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır.)
Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı”
kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Elde edilen “km” değeri
3000 - 3999 km arası

Pakistan-İstanbul (Türkiye)
3957.07 km

DETAYLI BİLGİ İÇİN :
ERASMUS+ PROGRAMME GUIDE (İngilizce)
İLETİŞİM İÇİN:
ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
erasmus@altinbas.edu.tr
Mahmutbey Kampüsü, D Blok 1. Kat Oda:105

Hibe miktarı (Avro)
530 €

