
Daha önce hareketlilik faaliyetine katılmamış olunması
1 kez +15 puan
2 kez +10 puan
3 kez +5 puan 
4+ kez +0 puan

Daha önce hareketlilik faaliyetine dâhil olmayan bölümden/programdan/birimden başvurmuş 
olunması

1 kez +7,5 puan
2 kez +5 puan
3 kez +2,5 puan 
4+ kez 0 puan

Daha önce hareketlilik faaliyeti ile gidilmemiş kuruma/ülkeye  gitmek üzere başvurulmuş olunması

1 kez +7,5 puan
2 kez +5 puan
3 kez +2,5 puan 
4+ kez 0 puan

*4 Engelli Personel*
*5 Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklendirilir*

6 Vatandaşı olunan ülkeye gitmek üzere başvurmak 
7 İdari Personel (Eğitim Alma Hareketliliği başvurusunda) 

Yabancı Dil Notunun %10'u * 

- Hareketliliğin Genel Amacı, Hedefleri,
- Gönderen ve ev sahibi kurumun modernizasyonu ve uluslararasılaşma stratejisi için yaratacağı 

katma değer 
- Ders Planının içeriği 

- Beklenen çıktı ve etkiler
- Üniversite/Türkiye/İstanbul Tanıtımını içermesi 
Konsorsiyum - Erasmus Staj Hareketliliği Tanıtımı 

Firma ziyareti 

*2
Daha önce hareketlilik gerçekleştiren Personel'in gerçekleştirdiği hareketliliğin kalitesi (sunum, 
rapor, resim) ve (var ise) çıktısı (anlaşma, proje, ortak makale… vb.) *

3
Erasmus (Akademik Birim) Koordinatörü olmak (Resmi atama yazısı ile  görevlendirilme 
gerekmektedir.) 

En az 5 yıl olan personel 
En az 4 yıl olan personel 
En az 3 yıl olan personel 
En az 2 yıl olan personel 

5
Bir önceki başvuru çağrısında hibe almaya hak kazandığı halde, başvuru çağrısında belirtilen son 
tarihe kadar, mucbir sebebler dışında, vazgeçme dilekçesini teslim etmeme (sebebin mücbir olup 
olmadığı Ulusal Ajans'a danışılacak, Üniversitenin ilgili Komisyonu tarafından değerlendirilecektir) .  

* Belgelendirilmeli 

ERASMUS+ PERSONEL (EĞİTİM ALMA) HAREKETLİLİĞİ 
ERASMUS INTERNSHIP4ALL STAJ HAREKETLİLİĞİ KOMİSYONU 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  
(2018 - 2021)

KONSORSİYUM ÖNCELİKLERİ 

+ puan

-20 puan

+5 puan
+2,5 puan 

+3 puan

ULUSAL ÖNCELİKLER
+ 20 puan

Daha önce hareketlilik faaliyetine katılım gösterilmiş ise

+10 puan

Daha önce hareketlilik faaliyetine katılım gösterilmiş bir bölüm/program/birim ise 

+ 10 puan

+10 puan
+15 puan 

1

2

3
Daha önce başvurulan hareketlilik faaliyeti ile gidilmiş kuruma gitmek üzere başvurulmuş olması

-5 puan 

+3 puan

Toplam İş Tecrübesi
+10 puan

+10 puan 

+3 puan

+3 puan

+5 puan 

+5 Puan

4

1

8

+10 puan 

+3 puan

Yurtdışında 2 yıl süresince öğretim üyeliği yapmış olmak ve/veya Türkiye'de öğrenim dili %100 İngilizce olan bir programdan 
Geçerli Yabancı Dil Sınavları : KPDS, YDS, TOEFL, YÖKDİL  (YÖK Eş değerlik tabloları kullanılacaktır) 

+7,5 puan 

Ders Verme Planının / Eğitim Alma Planının Kalitesi (Toplam 15 puan)  

+15 puan 


