KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2018 PROJE DÖNEMİ
ERASMUS+ KA 107 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Yapılan başvurular, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecek olup,
Seçim komisyonu değerlendirme sırasında aşağıda açıkça belirtilen madde ve kriterlere göre puanlama yaparak “Asil” ve “Yedek” personeli
belirleyecektir. Bu kriterler, Ulusal Ajans tarafından hazırlanan Erasmus+ KA 107 Uygulama El Kitabı’nda belirlenen öncelikler ve sunulan
projede belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Taban Puan

Başvurusu geçerli olan bir akademik veya idari personel ise

+20 puan

1. Kriter

Daha önce hiç Erasmus+ hibelerinden faydalanmadı ise

+ 5 Puan

2. Kriter

2014 -2015 Akademik Yılında Erasmus+ hibelerinden faydalandı ise

-3 Puan

3. Kriter

2015-2016 Akademik Yılında Erasmus+ hibelerinden faydalandı ise

-5 Puan

4. Kriter

2016-2017 Akademik yılında Erasmus+ hibelerinden faydalandı ise

-7 Puan

5. Kriter

2017-2018 Akademik yılında Erasmus+ hibelerinden yararlandı ise

-9 Puan

6. Kriter

Üniversite/Fakülte /Bölüm vb. Erasmus+ Koordinatörü Koordinatörü ise (en az altı aydır görev yapıyor olmak)

+6 puan

7. Kriter

Üniversite/Fakülte /Bölüm vb. Erasmus+ Yardımcı Koordinatörü ise (en az altı aydır görev yapıyor olmak)

+ 3 Puan

8. Kriter
9. Kriter
10. Kriter

11. Kriter

Akademik Teşvik Puanın %10 ek puan olarak verilecektir
Engelli katılımcı ise

1

%10
+5 puan

Gazi personel veya Şehit ve Gazi yakını personel ise
+5 Puan
KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, TOEFL sınav sonuç belgesi ibraz eden Ders Verme Hareketliliği’nden faydalanmak isteyen akademik
personel ise, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilecektir2
Tüm Akademik Personel için
geçerli olacak puan aralıkları

Verilecek puan

65 – 75
76 – 85
86 – 95
96 – 100

+4 puan
+6 puan
+8 puan
+10 puan

KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, TOEFL sınav sonuç belgesi ibraz eden Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmak isteyen
akademik ve idari personel ise, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilecektir.

12. Kriter

13. Kriter
1. Öncelik
2. Öncelik

1

Tüm Akademik ve İdari Personel
için geçerli olacak puan aralıkları

Verilecek puan

50 - 59
60 – 70
71 – 80
81 – 90
91 – 100

+1 puan
+2 puan
+3 puan
+4 puan
+5 puan

İsteğe bağlı Yabancı Dil Sözlü mülakat sınavının %10’u ek puan olarak verilecek olup ilgili sınav 100 puan üzerinden
değerlendirilecektir.
Son iki Akademik Yıl içerisinde bölümünde, personel ve öğrenci hareketliliği toplamı bakımından daha az hareketlilik
gerçekleşen personel;
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personel üst sırada yer alır.

Akademik Teşvik için sonuçların ibrazı zorunludur. Akademik teşvik puanı için baz alınacak puan üniversite web sayfasında
açıklanmış son puan listedir.
2
Ders Verme Hareketliliği başvurusu esnasında dil belgesi ibraz etmeyen Öğretim Üyeleri, +1 puan alabileceklerdir.

%10

NOT 1: KPDS, YÖKDİL, ÜDS veya YDS dışındaki yabancı dil sınavlarına ilişkin sınav
sonuçlarında ÖSYM’nin 2 Ekim 2017 tarihinde yayınlamış olduğu Yabancı Dil Sınav
Eşdeğerlikleri kullanılacaktır.
NOT 2: Aynı akademik yıl içinde birden fazla hareketlilik yapmış olan personelin puanı
hesaplanırken faydalandığı yıl ile gerçekleştirdiği hareketlilik sayısı çarpılacaktır. Örneğin;
2016-2017 akademik yılında 2 kez hareketlilikten faydalanan personelin puanı 7x2:14 puan
olarak toplam puandan düşürülecektir. KA103, KA107 ve Konsorsiyumlar (Anadolu ve New
Horizons Staj Konsorsiyumları) hareketlilik türleridir.

