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EK. 1 

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 
ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ  

AKADEMİK PERSONEL 
(Prof Dr. -  Doç. Dr. -  Dr. Öğr. Üyesi - Öğretim Görevlisi) 

1. Yabancı Dil Notu: YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan almış oldukları yabancı 

dil yeterlilik belgesi sunulmalıdır. (YDS/YÖKDİL/KPDS/ÜDS/TOEFL/IELTS,vb) puanı 

değerlendirmeye alınacaktır. Yabancı dil puanının %40’ı alınacaktır. En fazla 40 puan 

 

2. Kıdem Puanı: Yükseköğretimdeki hizmet yılları esas alınır. Tam yıla tamamlanmayan aylar 

sayılmayacaktır. En fazla 10 puan 

 

20 yıl ve üzeri  ……….. 10 puan 
15-19 yıl arası ……….. 8 puan 
10 – 14 yıl arası ……….. 6 puan 
5 -9 yıl arası  ………… 4 puan 
0-4 yıl arası ………… 2 puan 

 
3. Ünvan Puanı: En fazla 10 puan 
 

Prof. Dr. ……..………………… 10 Puan  
Doç. Dr. ……..…………..……. 8 Puan  
Dr. Öğr. Üyesi ………………..6 Puan  
Öğretim Görevlisi …………. 4 Puan  

 
4. İkili Anlaşma Puanı: İkili anlaşma yapan veya yapılmasına aracılık eden personele imzalanan  

 
1.anlaşmaya ……….. 10 puan,  
2. anlaşmaya ………. 15 puan,  
3. anlaşmaya ….…… 20 puan verilir.  
(En fazla 20 puan)  
Anlaşma Puanının sayılabilmesi için başvuru esnasında sunulan anlaşmaların daha önceki 
yıllardaki başvurularda kullanılmamış olması gerekmektedir. (Anlaşma geçen dönemlerdeki 
başvurularda kullanılmış fakat başvuruda gitmeye hak kazanılmamışsa anlaşmalar tekrar 
kullanılabilir)  
Yapılan anlaşmanın ilanda belirtilen başvuru tarihlerinden önce yapılmış olması 
gerekmektedir.  

 

5. Özel ihtiyaç sahibi adaylara  (Engelli Personel) +10 puan verilecektir.  

 

6. Gazi, şehit ve gazi yakını olan adaylara +10 puan verilecektir.  

 

7. Başvuru döneminden bir önceki yıl içerisinde Erasmus+ Öğrenim Programı kapsamında Gelen 

Öğrencilere ders veren ve Staj Programı kapsamında gelen öğrencilere Danışmanlık yapan 

öğretim elemanlarına  
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2 öğrenciye kadar   +5 puan 
3 öğrenci ve üzeri  +10 puan verilecektir. (En fazla 10 Puan) 
 
8. Programdan daha önceden faydalanmayanlara öncelik verilmesi amacıyla Erasmus 
Programı kapsamında daha önce Personel Ders Verme Hareketliliği ve Personel Eğitim Alma 
Hareketliliğinden yararlanmış personelin toplam puanından kademeli olarak 
Bir önceki dönemde yararlanmışsa:  -20 
2 yıl önce yararlanmışsa :   -10 
3 yıl önce yararlanmışsa:   -5 
puan düşürülecektir.  

 4. yıl ve öncesinde yararlanmış personelden herhangi bir puan düşülmeyecektir.   

9. Programdan faydalanmaya hak kazanan personellerden verilen süre dahilinde feragat 

etmeyerek hareketliliğin kullanılamamasına sebep olan personelden bir sonraki başvuru 

döneminde başvurması halinde toplam puan üzerinden 15 puan düşürülecektir.  

Değerlendirme: Değerlendirme, yukarıda belirtilen kriterlere göre puanların toplanması ile 
yapılacaktır. Daha önce programdan yararlanmış ve zamanında feragat etmeyen personelden 
belirtilen ölçüde puan düşülecektir.  
Sıralama en yüksek puan alan adaydan en düşük puan alan adaya doğru asil ve yedek olarak 
yapılacaktır  

 


