Eğitim Alma Hareketliliği
1. Eğitim Alma Hareketliliği’nden Üniversitemizde görevli tüm akademik ve idari
personel faydalanabilir.
Hareketliliği gerçekleştirecek olan personel, 28 AB ülkesinin yanı sıra, Makedonya,
Liechtenstein, İzlanda ve Norveç’e de Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında
gidebilmektedir ve gidilecek olan yükseköğretim kurumunun ise ECHE (Erasmus
Charter for Higher Education) sahibi olması gerekmektedir: ECHE sahibi kurumların
güncel listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/e_eche-2016_list-applicationsreceived_070514_en.pdf

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği 2 şekilde gerçekleşebilir:



ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına gidilerek,
Özel şirketlere, işletmelere, araştırma kurumlarına, enstitülere gidilerek.

NOT 1: Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında başvuru yapacak
olan personel, anlaşmalı olunan üniversitelerin dışında bir üniversiteye hareketlilik
gerçekleştirecekse, bu kapsamda anlaşma yapılmasına gerek yoktur; ancak personelin
son başvuru tarihinden önce karşı üniversite ile iletişime geçerek planlanan ziyaret ile
ilgili ön bir görüşme yapması ve davet mektubu alması gerekmektedir.
NOT 2: Gidilecek olan işletmenin personelin çalışma alanı ile ilgili eğitim veren bir
kuruluş olması gerekmektedir. Bu kurumların ECHE sahibi olma zorunluluğu yoktur.
Mevcut ikili anlaşmalara ulaşmak için http://erasmus.dpu.edu.tr adresinde “Personel
Hareketliliği” sekmesinde yer alan “İkili Anlaşmalar” a tıklayınız.
* Bu hareketlilik kapsamında eğitim almak üzere aynı zamanda işletmelere de
gidilebilir. Bu durumda, işletmenin personelin çalışma alanı ile ilgili bir eğitim veren
bir kuruluş olması gerekmektedir. İşletmelerin ECHE sahibi olma zorunluluğu yoktur.
2. Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmak üzere seçilmiş olan personelin, gideceği
kurumda en az 2 gün, en fazla 2 ay olmak koşuluyla faaliyette bulunması gerekir.
Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını
sağlamak amacıyla Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi
yapılacak süre, 3 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün yol) olarak
sınırlandırılmıştır.
3. İsteyen personel maddi destekten feragat ederek “Hibesiz Hareketlilik” faaliyetinden
faydalanabilir.

*

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu: Personel istediği takdirde hibe
almaksızın faaliyete katılabilir. Personelin faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için
de başvuru yapması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye
tabi tutulması gerekmektedir.

4. Yapılacak hareketlilik faaliyetlerinin 30 Eylül 2016 tarihine kadar gerçekleştirilmiş
olması gerekmektedir.

