ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ
2018–2019 BAŞVURULARI ADAY PUANLAMA CETVELİ
Başvuru Sahibinin Adı Soyadı:
Birim/Bölüm:
Görevi:

İdari

Akademik

Uygunluk Denetimi
Planlanan faaliyet, personelin tez/bilimsel araştırma
çalışmalarına katkı sağlamaya yönelik “araştırma odaklı” bir
faaliyet değildir.

Evet

Hayır

Planlanan faaliyet, gidilen kurumla ortaklık ilişkisini pekiştirme,
yeni ortak bilimsel çalışmaların temelini atma amaçlı değildir.

Evet

Hayır

Planlanan faaliyet, konferans katılımı değildir.

Evet

Hayır

Planlanan faaliyetin amacı yabancı dil kursuna katılım değildir.

Evet

Hayır

Davet/ön kabul mektubu bulunmaktadır.
Dil puanı barajın üstündedir.
Sınav sonuç belgesi en fazla 10 yıl eskidir.

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Taban Puan

Uygun

+10

Planlanan faaliyet doğrudan personelin mevcut işi/görevi ile ilgili
konularda becerilerini geliştirmeye yöneliktir.
Başlıklı kâğıda basılmış, isme gönderilmiş, yetkili kişi tarafından
imzalanmış, resmi davet/kabul mektubu mevcuttur.
Onaylı hareketlilik anlaşması (Staff Mobility Agreement for
Training) ayrıca mevcuttur.

+5
+5
+5

Başvuru sahibi, idari personeldir.

+ 10

Eğitim alma hareketliliğinden ilk kez yararlanacaktır.

+15

Elemanı olduğu birim/bölüm ilk kez yararlanıcı olacaktır.

+2

Yabancı dilde iletişimin gerekli olduğu bir eğitim/çalışma ortamında
bulunulmuştur.
Kadrosu gereği ders verme hareketliliğinden yararlanabilme hakkı
vardır.

Eski yararlanıcı (eğitim alma)

Eski yararlanıcı (ders verme)

+3
-5

2008-2009 (-1)

2013-2014 (-6)

2009-2010 (-2)

2014-2015 (-7)

2010-2011 (-3)

2015-2016 (-8)

2011-2012 (-4 )

2016-2017 (-9)

2012-2013 (-5)

2017-2018 (-10)

-3

Daha önce Erasmus+ Programı kapsamında yararlanıcı olarak seçildiği halde mücbir
bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiştir.
Başvuru sahibinin gazi olma ya da şehit/gazi eşi/çocuğu olma ve/veya engellilik
durumu mevcuttur ve resmi belgelerle teyit edilmiştir.
Yabancı Dil (Puan x 0,35)

Uygun
değil

Puan: (……………/100)

-10
+10

Katkı: (…………/35)

Toplam Değerlendirme Puanı
(100 tam puan üzerinden)
Dil Puanı Barajı: (50/100)

Birim/Bölüm kontenjanı ( 1 ) Sıralama 1.

2.

3.

4.

NOTLAR:
Misafir olunacak kurum:
Ülke:
Aynı birimin/bölümün personeli iki aday arasında toplam puan eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olan adaya
öncelik verilir. Eşitlik devam ederse, daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve
kurum/kuruluş ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvuruya öncelik verilir.

