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2014-2015 Erasmus Personel Hareketliliği Faaliyetleri 

 

Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelimiz 
20.04.2015 - 11.05.2015 tarihleri arasında Erasmus Ofisi’ne başvuruda bulunabilirler. 
Faaliyetlerin en geç 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle kesinleşmiş olması ve en geç 30 
Eylül 2015 tarihi itibariyle de tamamlanmış olması gerekmektedir. Başvurular Erasmus 
Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 

Erasmus Personel Hareketliliği iki ana faaliyet olarak yürütülmektedir: 

a) Personel ders verme hareketliliği (yalnız öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri) 
b) Personel eğitim alma hareketliliği (araştırma görevlileri ve tüm diğer akademik ve 
idari personel) 

a) Personel Ders Verme Hareketliliği: 

Erasmus personel hareketliliğine katılarak AB üyesi bir ülkenin yükseköğrenim 
kurumunda ders vermek isteyen akademik personelimiz veya AB üyesi bir ülkeden 
ders vermek üzere uzman personel davet etmeyi planlayan personel/birimimiz bu 
faaliyetten faydalanabilir.  

Personel ders verme hareketliliği ikili anlaşmalar çerçevsinde yapılır. Gidilecek 
kurumun eğitim programı çerçevesinde ders ve seminer verme faaliyetlerini kapsar, 
araştırma ve bilimsel toplantı amaçlı faaliyetler desteklenmeyecektir.  

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en 
fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak 
değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 
haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre 
ile orantılı olarak artması gerekmektedir. (Daha çok personelimizin hareketlilikten 
faydalanabilmesi için ortalama süre 1-2 hafta olarak belirlenmiştir.) 

Hibe desteği alarak ders verme faaliyetinden yararlanacak personelin 
tahmini toplam sayısı 

5 

Toplam tahmini gün sayısı 38 

 

b) Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 

Bu faaliyet aracılığı ile yükseköğretim kurumu personeli eğitim almak üzere AB üyesi 
ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmektedir. 

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en 
fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. (Daha çok personelimizin hareketlilikten 
faydalanabilmesi için ortalama süre 5-6 gün olarak belirlenmiştir.) 

Hibe desteği alarak eğitim alma faaliyetinden yararlanacak personelin 
tahmini toplam sayısı 

4 

Toplam tahmini gün sayısı 22 
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Kurumlar, Konular ve Kontenjanları: 

Birim
* 

Anlaşmalı Kurum Faaliyetin 
Türü 

Alan Kontenjan 

DF 
Mircea cel Batran 
Naval Academy 

Ders verme Turkish Straits Traffic 1 

Ders verme Diesel engine combustion 1 

Eğitim Alma 
International Relations 
Office 

2 

DF 
Latvian Maritime 
Academy 

Ders verme Maritime studies 1 

Ders verme Marine engineering 1 

Ders verme 
Port and shipping 
management 

1 

DF 
Estonian Maritime 
Academy 

Ders verme Turkish Straits Traffic 1 

Ders verme Diesel engine combustion 1 

DF University of Rijeka 

Ders verme Nautical Science 1 

Ders verme 
Marine engineering 
maritime transportation 

1 

Eğitim alma Staff  2 

DF 
University of 
Cantabria 

Eğitim Alma 
veya Ders 
verme 

International Law, Nautical 
Science, Navigation, 
Transport Services, 
Engineering & Engineering 
Trades, Basic Programmes 

2 

DF 
Satakunta University 
of Applied Sciences 

Ders Verme 
Nautical Science/Maritime 
Transportation, Navigation 

1 

Ders Verme 
Mechanical/Marine 
Engineering 

1 

Eğitim Alma 
Nautical Science/Maritime 
Transportation, Navigation 

1 

Eğitim Alma 
Mechanical/Marine 
Engineering 

1 

MF University of Genova Ders verme 
Engineering and engineering 
traits 

1 

MF University of Trieste Ders verme 
Motor vehicle ships and 
aircrafts 

1 

MF 
West Pomerian U. of 
Technology 

Ders verme Engineering Technology 1 

MF T.E.I. of Athens 
Ders verme 

Engineering, naval 
architecture, marine 
engineering 

1 

Eğitim Alma Naval architecture 1 

FEF University of Leuven 
Ders verme Natural Sciences 1 

Eğitim Alma Natural Sciences 2 

 
*DF: Denizcilik Fakültesi; MF: Mühendislik Fakültesi;  FEF: FenEdebiyat Fakültesi 



 

Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri Nelerdir? 

Programa başvurabilmek için Üniversitemizde tam/yarı zamanlı olarak istihdam 
edilmiş ve fiilen görev yapmakta olan akademik veya idari personel olma şartı 
aranmaktadır. Programdan ilk defa yararlanacak olan personele ve birimlere öncelik 
verilecektir. Ders verme hareketliliği için “Öğretim Programı”, eğitim alma hareketliliği 
için “Eğitim Programı” hazırlanmalıdır. Dil yeterliliği önemli bir seçim kriteridir.  

Sıralama aşağıdaki kriterlere uygun şekilde yapılmaktadır: 

Kriter Puan 

Temel Puan 10 

2011-2012’de hareketlilikten faydalanmış olmak -1 

2012-2013’de hareketlilikten faydalanmış olmak -1 

2013-2014’de hareketlilikten faydalanmış olmak -2 

Bölümden başka başvuru olmaması +2 

Onaylanmış öğretim veya eğitim programı +2 

Resmi davet mektubu +2 

Yabancı dil bilgisi +3 

Başvurunun Faaliyet alanıyla uyumlu olması +3 

Geç başvuru -2 

 
Başvurunun nasıl ve nereye yapılması gerekir? 

Ekteki Öğretim Programı veya Eğtim Programı hazırlandıktan sonra başvuru sahibinin 
özgeçmişi ile birlikte Fakülte Erasmus Koordinatörlüklerine* ve 
dnizamogullari@pirireis.edu.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.  

*Denizcilik Fakültesi: talbayrak@pirireis.edu.tr 
  Mühendislik Fakültesi: zsaydam@pirireis.edu.tr 
  Fen-Edebiyat Fakültesi: asozen@pirireis.edu.tr  

Değişim programı çerçevesinde maddi destek sağlanıyor mu? 

Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele günlük/haftalık hibe ödemesi ile 
seyahat giderlerine destek olacak şekilde bir ödeme yapılır. İsteyen personel mali 
destekten feragat ederek programdan faydalanabilir. Hibe miktarları ve seyahat 
mesafesine göre yol ücretleri için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz. 
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Erasmus Programı 

Personel Ders Verme Hareketliliği 

 

Öğretim Programı 

 

[Asgari şartlar] 

Personel ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personel, bir 
öğretim programı sağlamakla yükümlüdür. Öğretim programı aşağıda verilen asgari 
şartları sağlamalı ve personelin kendi kurumu ile misafir olmayı planladığı kurumunun 
yetkilileri tarafından onaylanmış olmalıdır. 
 
Öğretim programında olması gereken asgari içerik aşağıda verilmiştir: 

 Hareketliliğe ilişkin bazı genel bilgiler:  

o Ders verme hareketliliğini gerçekleştirecek personelin adı, soyadı, iletişim 
bilgileri 

o Gönderen kurum bilgileri (kurum/fakülte/bölüm/program adı) 

o Misafir olunacak kurum bilgileri (kurum/fakülte/bölüm/program adı) 

o Gönderen kurumda görevli iletişim kişisine ait iletişim bilgileri 

o Misafir olunacak kurumda görevli iletişim kişisine ait iletişim bilgileri 

o Ders verme hareketliliği gerçekleştirilecek konu alanı 

o Ders verme hareketliliği gerçekleştirilecek derece (lisans, yüksek lisans, 
doktora)                

o Misafir olunacak kurumda gerçekleştirilecek ders verme faaliyetinden 
faydalanacak öğrenci sayısı 

o Ders verme faaliyeti gerçekleştirilecek saat sayısı 

 Hareketliliğin amaçları 

 Hareketliliğin sağlayacağı katma değer  

(hem misafir olunan yükseköğretim kurumu, hem de faaliyeti gerçekleştiren 
personel için) 

 Elde edilmesi beklenen sonuçlar 

 Gerçekleştirilecek faaliyetlerin planı 

(başlangıç/bitiş tarihleri ile faaliyetlerin gün bazında görünebileceği bir öğretim 

programı) 


