
 

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ  

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA ve DERS VERME HAREKETLİLİKLERİ  

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ  

 

Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelin 2019-2020 Erasmus + Programı 

faaliyetlerinden biri olan Personel Eğitim Alma/Ders Verme Hareketliliğinden yararlanmasında 

aşağıdaki ölçütler uygulanacaktır:   

 

1. Yabancı Dil Puanı: Yabancı Dil bilgisi önceliklendirilir. Üniversite personelinin herhangi bir yabancı 

dilden almış ve belgeleyerek sunmuş oldukları KPDS/ÜDS/TOEFL/YDS/IELTS/YÖKDİL puanı veya 
eşdeğeri kabul edilen dil sınavından 100’lük değerlendirme sistemine göre en az 60.00 almış olanlar 

tercih nedeni olacaktır. 

 

Yabancı Dil Puanı Puan Karşılıkları 

60-70 4 

71-80 6 

81-90 8 

91-100 10 

 

 

2. İkili Anlaşma: İkili anlaşma yapan personele imzalanan anlaşma başına 5 puan verilir. (En fazla 2 

anlaşma kabul edilecektir = 10 puan)   

 

Önceki dönemlerde veya yıllarda ikili Anlaşma puanı kapsamında kullanılan Anlaşmalar yeni 
başvurular da sıfırlanacaktır. İkili Anlaşma puanının yeniden hesaplanabilmesi için yeni anlaşmalar 

sunulması gerekmektedir. Bu sebeple 1 Ocak-31 Aralık 2019 arasında yapılan anlaşmalar 

puanlama kapsamına alınacaktır ve yapılan anlaşma sadece bir başvuruda puan olarak 
kullanılacaktır. 

 

3.    İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir. Bu sebeple, Erasmus Programı kapsamında daha önceki 
yıllarda Personel Ders Verme Hareketliliği ve Personel Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmamış 

adaylara +20 puan verilecektir.   

 

4. Engelli personel önceliklendirilir. Engelli adaylara (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 

uygulaması yapılacaktadır. 

5. Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel1 önceliklendirilir. Bu durumu belgelendiren personele +15 

puan uygulaması yapılacaktır. 

 

 
 
1Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. 
Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı 
terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. 
Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını 
kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.   



 

6. Daha Önce Faydalanmış Personelden aşağıdaki puanlar düşürülür. 
 

• Personel 2019 yılı içerisinde faydalanmış ise: -10 

• Personel 2018 yılı içerisinde faydalanmış ise: -8 

• Personel 2017 yılı içerisinde ve önceki yıllarda faydalanmış ise: -6 

 

7. Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan veya diğer birimlere göre daha az yararlanmış olan 

bölüm ya da birimlerde çalışan adaylara 5 puan verilecektir.  Bu kapsamda, Fen Edebiyat Fakültesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller 

Yüksekokulu diğer birimlere göre faaliyetlerden daha fazla yararlandığı için, bu birimlerimiz dışında 

kalan diğer birimlere +5 puan verilecektir.  

 

8. Daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan veya diğer ülkelere göre daha az sayıda yer alan ülke 

ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek üzere davetiye alan adaylara 5 puan 

verilecektir. Bu kapsamda, Polonya, Macaristan, İtalya, Slovakya, İspanya, Romanya hareketlilik 
yapmak için diğer ülkelere göre daha fazla tercih edildiğinden, ilanda belirtilen diğer ülkeleri tercih eden 

ve buralardan davetiye alan adaylara +5 puan verilecektir. 

 

9. Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir. İdari personelin mezuniyetine göre aşağıdaki 

puanlar ek olarak alınacaktır. (Mezuniyet belgesi başvuru esnasında verilmelidir, aksi halde puan 

alınamaz.) 

 

• Önlisans mezunlarına +5 puan 

• Lisans Mezunlarına +10 puan 

• Yüksek lisans mezunlarına +15 

• Doktora mezunlarına +20 

 

Değerlendirme: Değerlendirme, yukarıda belirtilen kriterlere göre puanların toplanması ile yapılacaktır. 

Sıralama en yüksek puan alan adaydan en düşük puan alan adaya doğru asil ve yedek olarak yapılacaktır.   

 

(2018-2019 döneminde -Bir önceki dönemde- faaliyete katılmak üzere kabul almasına rağmen mücbir 

sebepler dışında gitmekten vazgeçen personelin puanından toplam -20 (eksi yirmi puan) düşürülecektir. 

 

Puan eşitliği durumunda sırasıyla uygulanacak ölçütler; 

1- Daha önce Erasmus Programından faydalanmamış personel,   

2- Dil Puanı daha fazla olan personel   

3- Hizmet yılı fazla olan personel,  

4- Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü yapan veya yapmış olan personel (belgelendirilmeli) 

5- İkinci Yabancı Dil Puanı sunmuş olan personel,   

 

Aday puanı = Bütün adaylara taban puan olarak 20 puan verilecek ve yukarıdaki diğer ölçütlerden 

aldıkları puanların taban puana eklenmesi ile toplam puanları elde edilecektir.  


